DECEMBER 2018

NIEUWSBRIEF
Cliëntenraad Pro Persona Veluwe Vallei
WIST JE DAT…
Pro Persona op zoek is naar een leverancier
voor onze voeding, en dit volgend jaar
ingaat. De cliëntenraad is betrokken bij deze
procedure en vindt met name dat Koken met
Mieke (medewerker die met cliënten kookt)
uitgebreid moet worden.
Het vanaf 1 september 2018 mogelijk is om
een herinnering aan uw afspraak te
ontvangen
door
middel
van
een
SMS-bericht. U ontvangt deze SMS een dag
van tevoren en voor u zijn geen extra kosten
verbonden aan deze service. Mocht u
gebruik willen maken van deze SMSherinnering, dan kunt u dit aangeven bij uw
behandelaar of bij het secretariaat (0318433400).
Twee leden van de cliëntenraden (Pro
Persona breed) op 15 november een gesprek
hebben gehad met Tweede Kamerlid Attje
Kuiken naar aanleiding van een eerder
geschreven brandbrief. We hebben onze
zorgen geuit dat goede en verantwoorde
zorg steeds meer onder druk komt te staan.
Daarnaast hebben we een dringende oproep
gedaan psychische zorg niet langer te
belasten met bezuinigingen.

CONTACT

DE SHELTER VEENENDAAL
In mei van dit jaar verhuisden de ambulante teams FACT
Veenendaal, Ouderen en VIP Veluwe Vallei naar De
Shelter op de hoek Industrielaan en de Laan der Techniek
in Veenendaal. Op de derde verdieping van een
kantoorflat, gelegen achter een kleine 70
(zorg)appartementen in de voormalige industriewijk het
Stationskwartier, hebben de teams van Pro Persona hun
nieuwe onderkomen gevonden. Het pand is goed met
het openbaar vervoer te bereiken: Het bevindt zich zo’n
800 meter van station Centrum en nog geen 300 meter
van bushalte De Grote Pekken. De auto kan in de
ondergelegen garage op een van de aangegeven plaatsen
geparkeerd worden.

ENTREE
De entree van het gebouw is gelegen aan de Laan der
Techniek 4-103. Wanneer je de trap oploopt of de lift
neemt naar de bovenste etage kom je via de kleine hal in
de wachtruimte waaromheen de werkplekken van de
teams, de vergaderruimtes en een gang met
spreekkamers zijn gesitueerd. De werkplek van de
secretariaatsmedewerkers bevindt zich direct naast de
wachtkamer. In deze overigens verder nog vrij kale
wachtruimte staat een computer die door cliënten
gebruikt kan worden. De etage wordt verder nog gedeeld
met Indigo Basis-GGZ.

INLOOP
Over een Inloop en andere groepsgerichte activiteiten
wordt nagedacht en ook groepen voor familieleden zijn
in de toekomst mogelijk. In oktober is een open dag
georganiseerd. Ook zullen er op de afdeling nog door
cliënten gemaakte foto’s en andere kunstwerken worden
opgehangen.
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EVEN VOORSTELLEN

KANSEN OP WERK

Ik ben Cora Geleijnse–Boere, ik ben 59 jaar,
getrouwd en moeder van 3 dochters.

Voel je je aangesproken? Dan informeren we je graag
over het project: ‘Kansen op werk’. Dit project is bedoeld
voor jongeren en volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid die graag weer aan het werk willen.
Binnen Kansen op werk wordt geprobeerd mensen
middels een werkervaringsplaats, bij voorkeur binnen
cliëntenorganisaties maar andere plaatsen zijn ook
mogelijk, naar (eventueel betaald) werk te leiden.

In het dagelijks leven werk ik 24 uur per week als
interieur verzorgster bij Opella Herstel en
Revalidatie in Oosterbeek, waar ik al 9 jaar
werkzaam ben. De laatste jaren zit ik als vrijwilliger
bij Pro Persona afdeling Jeugd.
Verder zijn mijn hobby’s, legpuzzels, handwerken
en tegenwoordig Diamond Painting.
Ik ben in contact gekomen met Pro Persona via
mijn dochter toen 16 jaar was. Zij is daar heel even
in behandeling geweest. Via-via kreeg ik te horen
dat er nog mensen gezocht werden voor de
cliëntenraad Veluwe Vallei voor de jeugd.
Inmiddels zit ik nu 3 jaar in de cliëntenraad.
Denkt u dat het misschien wat voor u is, meld u
zich dan bij de cliëntenraad. U bent van harte
welkom.

COMMISIE OUDEREN
Er is een nieuwe commissie Ouderen opgericht. Er
is een gesprek geweest met de nieuwe
zorgmanager. We hebben gesproken over de
samenwerking met Opella en de vraag gesteld
wanneer je oud bent, boven de 60? We hebben
een afdelingsbezoek gedaan. De commissie is nog
op zoek naar leden. Lijkt u het wat, neem dan
gerust contact met ons op.

Het unieke van Kansen op werk is dat de werkervaring
wordt opgedaan bij de GGZ-cliëntorganisatie waar men
bekend is met de GGZ-problematiek of bij een
organisatie die samenwerkt met een GGZcliëntenorganisatie.

Binnen Kansen op werk wordt naast werkbegeleiding
gewerkt met een maatje waardoor ook persoonlijk- en
soms lotgenotencontact is ingebouwd.

Lijkt het je wat maar wil je eerst wat meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar de cliëntenraad, een van onze
leden volgt het traject en kan je er meer over vertellen.
Schroom niet, je zit nergens aan vast en misschien in
sommige situaties niet voor te stellen, maar naast stress
kan werk ook veel opleveren.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.kansenopwerk.nl of
bel projectleider Marja de Kinderen (06 2199 1848)

