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Nieuwsbrief van ’t Rechthoes (zomer 2022) 

Zomer!!! 

Wat is het allemaal alweer goed voelbaar he? De natuur heeft het zwaar, er is droogte, maar wij 

mensen genieten graag van het zonnetje!  

In deze nieuwsbrief delen we ons interne wel- en wee met belanghebbenden van onze zorg. 

Mochten jullie als lezer ook punten hebben, stuur ze ons gerust! 

Wij voelen ons ook wat in het zonnetje gezet- in maart heeft hier een intensief intern onderzoek 
plaatsgevonden naar de clientbeleving van onze geleverde zorg. Hoe ervaren cliënten onze zorg was 
de essentie, de organisatie Menselijke Maat heeft deze opdracht uitgevoerd. Wij voelen de zon 
schijnen als we de resultaten lezen. Die resultaten willen we graag met jullie delen. Alle direct 
betrokkenen hebben het al kunnen inzien via onze Elektronische Cliëntendossier (EPD), te ZilliZ. Maar 
we zijn zo trots dat we het ook via deze weg willen delen; zie bijlage. 
Belangrijk is, anno 2022, dat cliënten zelf bepalen waar ze dat kunnen. Om die reden kiezen zij zelf 
voor een in hun ogen passende zorgverlener als er behoefte is aan zorg (in diverse vormen). Wij leren 
door dit onderzoek dat onze ambities in onze zorgverlening aansluiten bij hun realiteit. Dat is een 
prachtig resultaat. We blijven echter een leven lang leren  en gaan altijd voor verbetering. De 
komende tijd zullen wij meer gaan inzetten op twee thema’s: 
a) Waardetoevoeging- wat kunnen onze cliënten voor anderen betekenen? Het is voor allen fijn iets 
voor anderen te doen, het geeft betekenis aan ons bestaan. Ook als je zorg ontvangt liggen daar vaak 
mogelijkheden. Diverse cliënten doen bijv. vrijwilligerswerk maar ook een korte inzet voor een ander 
is meer mogelijk dan we nu soms inrichten 
b) Systeem gericht werken- is een methodiek die problematiek niet individualiseert maar meer vanuit 
een context bekijkt. Eind van het jaar zijn wij intern allen getraind op dit. De gedachte is dat de 
invloed van de omgeving van een client grote impact kan hebben op iemands gedrag. We 
beïnvloeden elkaar en dat kan systemisch tot prachtige, gewenste ontwikkelingen leiden. Het is een 
andere manier van kijken maar veranderd niks aan onze zorgprincipes. We werken in deze graag 
(meer/vaker/anders) samen met jullie/belanghebbenden. 
 
Wij hopen dat jullie de komende weken eens willen nadenken over de plannen deze zomer. Is er een 

mogelijkheid om met onze cliënt(e) wat leuks te ondernemen? Een dagje uit, een mini vakantie, een 

extra bezoek hier? Ook andere familie leden kunnen wellicht bijdragen in het idee dat onze cliënten 

ook een fijne zomer beleven. Wij hebben jullie als netwerk daarin nodig. Persoonlijk begeleiders 

stemmen hierover graag met jullie af- jullie weten ze te vinden als we hierin samen kunnen werken. 

Graag! 

Ook als cliënten weg zijn/op vakantie gaan- geef het a.u.b. tijdig aan ons door.  In de zomer is het 

best uitdagend onze roosters rond te krijgen, mochten jullie in het netwerk nog mensen kennen die 

een BOL opleiding volgen in het Sociale Domein dan houden wij ons aanbevolen. Wij zien graag een 

CV/sollicitatie op info@hetrechthoes.nl 
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Inspraakhuis  

Door COVID konden de bijeenkomsten van ons Inspraakhuis niet plaatsvinden. Gelukkig mogen we 

weer fysiek afspreken. En willen wij jullie bij deze uitnodigen om de uitkomsten van het 

Inspraakhuis te bespreken. Dit staat gepland voor vrijdag 1 juli 2022 om 16.00 uur. Voor een hapje 

en een drankje wordt gezorgd. Graag opgeven vóór vrijdag 24 juni bij José Nieuwenhof; 

j.nieuwenhof@hetrechthoes.nl We zouden het fijn vinden om jullie erbij te hebben!  

Voor wie nog niet bekend is met het Inspraakhuis, hierbij een kleine toelichting:  
In de methode van het Inspraakhuis gaat het om meedenken, meepraten en meebeslissen over vaste 
thema’s die voor alle cliënten en elke locatie van belang zijn, zoals veiligheid, bejegening, voeding, 
hygiëne, sfeer. Daarnaast kunnen cliënten ook eigen thema’s aandragen. De thema’s worden 
besproken in de bijeenkomsten. De werkwijze maakt dat alle cliënten op eigen niveau kunnen 
meedenken over thema’s die belangrijk zijn in hun leven. De werkwijze is als volgt: het Inspraakhuis 
is een houten huis met ramen. Het huis heeft vierkante blokken (ramen) en je plakt het thema, zoals 
o.a. sfeer, bejegening of veiligheid op het raam. Cliënten worden gevraagd het thema te voorzien van 
een kleur groen, oranje of rood. Als de groep bijvoorbeeld het thema veiligheid groen geeft, dan is dit 
op orde. Is het oranje, dan vraagt dit nog aandacht, is het rood, dan is het niet op orde. Als het oranje 
of rood is denken zorgverleners, cliënten en verwanten samen na over hoe ze dat kunnen verbeteren 
of oplossen. De kleurrand gaat pas op groen als de cliënten dat aangeven. Wij achten het van groot 
belang dat cliënten zelf invloed en daarmee inspraak hebben op genoemde thema’s en om die reden 
vragen we dat per dienst jaarlijks uit. Hun visie/perspectief heeft daarmee een directe invloed op 
onze uitvoering c.q. ons beleid. 
 

 
➢ Het team binnenkort een personeelsfeest heeft en dat het team nog niet weet wat ze gaan 

doen      , de organisatie ligt in handen van José en Larissa  

➢ Menselijke Maat heeft een cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet onder onze cliënten. De 

uitkomsten zijn prachtig!  

➢ Tijdens de bouwvak (1-19 augustus) is de dagbesteding Veenlandweg gesloten. Maar voor 

wie wil kan tijdens deze periode dagbesteding volgen aan de Bruchterbeekweg! 

➢ MD heeft afscheid van ons genomen en is een nieuwe uitdaging aan gegaan in Dedemsvaart. 

Hij had een leuk afscheidscadeautje voor het team en alle cliënten geregeld!  

➢ Aan de Bruchterbeekweg een verkoophuisje staat met leuke gevulde plantenbakjes 

➢ Dat 2 cliënten op vakantie zijn geweest naar Ibiza en balen dat ze weer terug zijn. Ze hebben 

genoten! 

➢ Hele rijke cliënt heeft een Macbook gekocht. Ze is nog op zoek naar een mooie laptoptas in 

de kleur blauw       

➢ We twee nieuwe bewoners mogen verwelkomen? Eén woont al in Lutten (en voelt zich er 

erg fijn) en één zal de komende weken aan de Bruchterbeekweg komen wonen. We hopen 

dat ze zich bij ons thuis voelen 
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➢ Zie foto hoe schattig! Dit wordt gemaakt op onze dagbesteding. Zo je wenst kan je tegen 

betaling zoiets bestellen. Vertel het voort. Bestelling mag gemaild worden naar 

dagbesteding@hetrechthoes.nl (levertijd is in overleg) 

➢ MC niet wist dat om een chorizo worst een velletje zit die je moet verwijderen voordat dit in 

een gerecht toegevoegd wordt.  

➢ SJ samen met JO flink heeft huisgehouden in de tuin.  

➢ Door het populaire spel Doolhof nu veel mensen een bijnaam hebben. Draak, heks, prinses, 

trol komen veelvuldig voorbij in gesprekken. Vooral J is erg actief in het bedenken van 

bijnamen. 

➢ dat Kerst ook op 1 april gevierd kan worden. Beide locaties waren in kerstsferen deze dag 

➢ dat JJ Oma wordt genoemd door de cliënten…in positieve zin. 

➢ Dat SJ iedereen aan de zilver shampoo heeft gekregen. Gevolg: we zijn nu een 

bejaardentehuis      .  

➢ Een cliënt dolblij is met de twee pups die bij z’n ouders zijn komen te wonen 

 

 

➢ De tuin aan de Bruchterbeekweg wordt opgeknapt. Ben jij of ken jij iemand die ons daarin 

wilt ondersteunen meld je dan bij Larissa via info@hetrechthoes.nl We kunnen uw hulp 

zeker gebruiken!  

➢ We elke week worden ondersteunt door vrijwilligers die met en voor ons de heerlijkste 

maaltijden bereiden. Wij zijn ze erg dankbaar!  

➢ Ze in Lutten ook de tuin aan het opknappen zijn. De eerste container is al afgevoerd. Hierin 

hebben we hulp gehad van het vriendje van een bewoonster, hoe fijn is dat?! 

➢ De dames van de dagbesteding 23 juni een uitstapje maken naar Manderveen 

(aardbeienboerderij) 

➢ Een collega wilde gaan tanken in Duitsland maar gewoon verdwaalde? 

➢ Er twee calamiteitenoefening (bedrijfshulpverlening/ontruiming) zijn uitgevoerd waarvan 

één geslaagd is en de ander in de soep liep i.v.m. nieuw aangeschafte rookmachine die bellen 

blies in plaats van rook…..       

➢ De begeleiderskamer (waar de slaapdienst slaapt te Brucht) wordt verhuisd naar inpandig. 

We zijn druk aan het klussen om dat mogelijk te maken 

Wij wensen een ieder een hele fijne zomer toe, dat er maar veel moois mag groeien en bloeien! 

Namens ons hele team 

Kleinschalige Zorginstelling 't Rechthoes 
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