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Nog een weekje en dan zijn we in de verhuisweek beland. Spannende
tijden voor iedereen. Om toch zoveel mogelijk spanning weg te halen hebben we gedacht nog even een aantal punten onder de aandacht te brengen. Daarnaast kan u met vragen altijd terecht bij uw zorgmaatje, de zorg
coördinatoren of bij Monique Albers of Sylvia Bouman.

Verhuisdozen en stickers
17-5 zijn de verhuisdozen en de stickers uitgedeeld. Iedereen heeft er 10
gekregen. Als u meer dozen nodig heeft kan dat gevraagd worden aan
de zorg. deze noteren de hoeveelheid die u extra meeneemt. Ook krijgt u
dan extra stickers. Elke etage heeft zijn eigen stickers.
Gebruik geen eigen stickers of stickers met een andere kleur. Voor de
derde etage is het paars voor de tweede geel en voor de eerste etage is
het groen. Alles wat mee verhuist moet gestickert zijn, dus ook lampen,
schilderijen en dergelijke. Als u een nieuwe linnenkast heeft besteld gaarne niet de oude linnenkast stickeren.

Verhuiskaarten
Iedereen heeft bij de verhuisdozen
10 verhuiskaarten gekregen. Indien u
meer kaarten wilt kunt u zich melden
bij Monique Albers, dan gaan we
kijken of hier mogelijkheden toe zijn.
De gemeente regelen wij maar van
alle andere abonnementen en dergelijke is het de bedoeling dat u dit
zelf verzorgd.
Het nieuwe adres is:
Zoomwijckplein 11
3262 DA Oud –Beijerland.
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Voor de cliënten die naar de derde etage verhuizen geldt dat het bed
achterblijft omdat er een nieuw bed met nieuwe matrassen klaar staat in
de nieuwe appartementen. Voor hun geldt dat het bed dus ook niet gestickert moet worden. Lees verder goed de verhuisregels en instructies,
die kunnen helpend zijn.

Wij wensen u allemaal
een mooie verhuizing toe
en veel woonplezier in uw
nieuwe appartement

Wij waarderen u
als klant

Hoe waardeert u ons?
www.zorgkaartnederland.nl

Ophangen van spullen
U mag niet zelf boren in de muren. Op het appartement ligt een
papier klaar waar instructies op
staan voor het aangeven van de
plaats waar u schilderijen of andere zaken opgehangen wil hebben.

Schoonmaken en afleveren

In de eerste maand na de verhuizing zullen onze vrijwilligers
en technische dienst deze acties
uitvoeren.

24 en 26 mei zijn de schoonmaakdagen. Op deze dagen kunt u als mantelzorger de nieuwe woning schoonmaken. Donderdag de 24e zijn we er
vanaf 9:00 uur (uurtje eerder dan eerder vermeld).
U hoeft de ramen niet schoon te maken, deze worden van binnen en buiten al schoongemaakt. Mocht er echt niemand zijn die het appartement
schoon kan maken dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij Monique
Albers. U wordt verzocht uw eigen schoonmaakspullen mee te nemen,
mocht u toch iets missen zijn wij in het pand aanwezig om te zien of wij
het hebben.
Wilt u zo vriendelijk zijn het koelkastje alvast te ontdooien op het huidige
appartement.
Op deze schoonmaakdagen kunt u ook eventuele spullen laten bezorgen. U moet hierbij wel zelf aanwezig zijn. Omdat er geen receptie is in
het zorggebouw verzoeken wij u een en ander goed af te stemmen met
de leverancier.

Op de verhuisdag
29 en 30 mei zijn de grote verhuisdagen. Op deze dag is het van belang
dat niemand elkaar in de weg loopt. Als de verhuizende bewoners van
de appartementen zijn kunnen ze hier niet meer terug. Er wordt gezorgd
dat alle benodigdheden voor die dag in een tas op naam bij de bewoners
zijn. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om de dagen goed in te
vullen. De bewoners krijgen een dagprogramma aangeboden en voor
degene die het nodig hebben worden rustplaatsen ingericht. Voor de bewoners die naar huis gaan willen we u dringend vragen dit om 8:30 uur te
organiseren. U wordt verzocht zich af te melden bij de verhuis-coördinator
van die dag. Dit is bekend op die dag.
Als u zelf in- en uitpakt wordt u gebeld om te komen uitpakken als uw
appartement is vrij gegeven. Het is dus belangrijk dat we weten wie we
moeten bellen. Mocht u niet zeker weten of we het juiste telefoonnummer
hebben kunt u dit doorgeven aan Monique Albers.
Wij willen op beide dagen tussen 18:00 uur en 18:30 inhuizen in onze
nieuwe locatie. Wij geven dit een feestelijk tintje mee en vragen u dan
ook om rond die tijd met ons de bewoners te ontvangen bij de ingang
van de nieuwe Open Waard. Als u uw familielid thuis heeft willen wij u
vragen ook rond die tijd aan te sluiten.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar u uw ervaringen met de zorg kunt delen. De
website biedt overzichtelijke informatie die kan helpen bij het kiezen
voor een zorgaanbieder.
Bij Alerimus gebruiken we deze
gegevens om de kwaliteit van onze
zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Wij vinden het fijn als u uw ervaringen ook wilt delen op:

www.zorgkaartnederland.nl

Zorgleveringsovereenkomst
U krijgt een nieuwe zorgleveringsovereenkomst die we tijdelijk als
werkdocument gebruiken. In de
nabije toekomst willen we binnen
alle locaties nieuwe zorgleveringsovereenkomsten uit geven.
De zorgleveringsovereenkomst ligt
nu bij de cliëntenraad ter goedkeuring. Zodra we toestemming
hebben zal deze uw kant opkomen
en vragen we u die op de verhuisdagen getekend in te leveren. U
krijgt hem dan op later moment
ingebonden terug van ons.

Hulp gezocht
We zoeken mensen die willen
helpen met koken, met toezicht
bieden op een dagverzorging, met
individuele aandacht geven, met
tuinieren enz. enz.
Als u zelf wat wil of kan betekenen
horen we dat graag. Dit kan via Sylvia Bouman of Monique Albers.

Toegang tot de zorgappartementen
Omdat we het zorggebouw delen met andere ondernemers hebben we
gekeken naar de toegang en veiligheid voor onze bewoners. De hoofdingang is overdag open maar na een bepaalde tijd is deze deur dicht.
Dan is er een bel en kunt u contact met de zorg krijgen. Deze kunnen
op afstand de deur openen. De mantelzorgers en bewoners krijgen een
TAG(elektronische sleutel) Omdat er een aantal deuren zijn voordat u in
het Alerimusgedeelte bent moet u deze tag voor meerdere deuren gebruiken. Dit is even wennen maar het wijst zich uiteindelijk vanzelf.
U krijgt de TAG’s op de dag van inhuizing, tegelijk tekent u afstand van
het appartement in Het Buiten van De Open Waard en levert u de sleutels
die u heeft in. U heeft tot maandag 4-6 om “vergeten” stukken kenbaar
te maken bij Monique Albers of Sylvia Bouman. U kunt niet meer zelf naar
Het Buiten van De Open Waard.

Werkwijze in de nieuwe Open Waard
Wij doen ons best om de verhuizing zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Dat kunnen we niet alleen en hebben u daarvoor hard nodig. We
zijn met elkaar verantwoordelijk om het een succes te maken. Dat geldt
niet alleen voor de verhuizing maar ook voor de nieuwe werkwijze in de
nieuwe Open Waard. Zoals benoemd tijdens de informatiebijeenkomsten
gaan we anders werken in de nieuwe Open Waard. Door middel van
zorgrouten met afgesproken contactmomenten willen we zorgen dat een
ieder op de juiste momenten de juiste zorg of welzijn ontvangt.
Daarnaast zullen de voedingsassistenten nog maar 1 dienst per dag draaien. Hier is voor gekozen om de meeste uren zoveel mogelijk direct in de
zorg te kunnen inzetten. Samen met de voedingsassistenten is gekeken
naar de werkzaamheden en is er een nieuwe indeling gemaakt. Wat er
veranderd is dat de soep naar de avond gaat. Er is wel een mogelijkheid
om soep te halen s’middags op het wijkplein. Verder zouden wij het heel
fijn vinden als we vrijwilligers hebben die voor onze bewoners koffie willen delen s ’middags en s ’avonds. Wij gaan dit een half jaar uitproberen.
Ook in de voeding gaat wat veranderen. Voor de bewoners die op het
appartement eten zal de Meals on Wheals buffetwagen voorbij komen.
Bewoners kunnen dan direct kiezen wat ze willen eten. De menu lijsten
blijven zoals ze zijn zodat iedereen kan zien wat we eten op een dag.
Ook dit zullen we een half jaar uitproberen.
Bij het uitvragen van de zorgarrangementen hebben we zicht gekregen
wanneer de schoonmaak plaats moet vinden. Daar gaan we zo snel mogelijk mee starten en daar zullen we met elkaar de weg in gaan vinden. Er
kan dus op bepaalde momenten wel iets anders gaan dan dat u gewend
bent. Wij hopen op begrip hiervoor.

Tot slot
De werkzaamheden van het dakterras start op 28 mei. Het fotobehang op diverse plaatsen komt in
de verhuisweek na de verhuisdagen.

Wij hopen dat u met ons mee kijkt en we elkaar helpen om onze bewoners waardig en trots te laten zijn. Mocht u het gevoel hebben dat we
zaken kunnen verbeteren wilt u dit dan delen met ons. Dit kan via het
zorgmaatje, de zorg-coördinator of via Sylvia Bouman.
Bent u tevreden dan zouden wij het fijn vinden als u dit op zorgkaart Nederland zou willen vermelden.

