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Smelnezorg aangesloten bij Zorgbelang Fryslân








Missie: zorg kan altijd beter
Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie te verbeteren. Dat doen wij voor en
samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en
vormen de basis voor verbeteringen.
Perspectief vanuit klant
Samen met zorgorganisaties en gemeenten kijken wij, vanuit cliëntperspectief, op welke manier
zorg beter vormgegeven kan worden. Vanuit cliëntperspectief denken wij met hen mee om de
zorg zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren.
Ervaring
Doordat wij al decennia lang actief zijn in het Friese zorglandschap, kennen wij de zorg in
Friesland als geen ander. Wij weten hoe de zorg in Friesland is georganiseerd, hoe Friese
zorgorganisaties samenwerken en wat Friese zorggebruikers (en hun vertegenwoordigers)
belangrijk vinden. Dat weten wij doordat we veel onderzoek doen naar ervaringen van cliënten
en hun verbetersuggesties.
Concreet: individuele ondersteuning
Ook kunnen zorggebruikers voor individuele ondersteuning bij ons terecht als zij vragen of
klachten hebben over de zorg.

In verbinding
Daarnaast staan we continu in verbinding met Friese zorgorganisaties, de financiers van de Friese zorg en
de ruim 90 patiëntenverenigingen die er in Friesland actief zijn.
Kwaliteit
Doordat wij inzichten in (landelijke en Friese) cliëntervaringen en specifieke kennis over de Friese
zorgsector verzamelen en delen, helpen wij zorgorganisaties en gemeenten om hun kwaliteit te
verbeteren. Daarmee werken wij continu aan het verbeteren van de zorg in heel Friesland.

Algemene informatie
085 4 832 433
(lokaal gesprekstarief)
Op werkdagen geopend
van 9 tot 17 uur.
https://www.zorgbelang-fryslan.nl/over/

GGZ College, een Webinar boordevol interactie
Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis
nog verder verdiepen?
Naast alle GGZ-instellingen zijn er nog tientallen instanties die nauw verbonden zijn aan de
geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan politie, gemeentes en ziekenhuizen, maar ook aan
verslavingszorg, daklozenopvang en scholen. Iedere instantie is op een andere manier betrokken bij
de cliënten van GGZ-instellingen. Wij willen door middel van het GGZ College de kennis over de
psychiatrie bij deze doelgroep vergroten.
Dit doen we door een interactief tafelgesprek te organiseren met interessante sprekers, prikkelende
stellingen en prachtige verhalen. Ieder GGZ College heeft een ander thema en kan zowel online als in
de zaal bekeken worden. Voor ieder GGZ College wordt accreditatie aangevraagd bij verschillende
beroepsverenigingen.
Eerdere edities terugkijken? Dat kan! Klik daarvoor op Uitzending terugkijken.
De knop Aanmelden leidt u naar de volgende editie. U kunt die bijwonen, online of in de zaal. Meld u
snel aan!.

SKJ
Voor alle hulpverleners die een SKJ registratie hebben. Denk aan jullie
accreditatie punten. Hier zijn jullie zelf verantwoordelijk voor. Smelnezorg
probeert jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden welke cursussen en
bijeenkomsten punten opleveren.

Is de voedselbank er ook voor u?
De stichting Voedselbank Smallingerland heeft als doelstelling:


Het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven;



Het tegengaan van verspilling van goede levensmiddelen;



Doorverwijzen naar hulpverleners zoals Ping.

De voedselbank tracht deze doelstellingen te bereiken door geschikte voedseloverschotten en andere
levensmiddelen in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan gezinnen die onvoldoende
middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
De voedselbank wil zo een bijdrage leveren aan de vermindering van de verborgen armoede, die in
Nederland voorkomt. Zij zoekt daarvoor steun van bedrijven, fondsen en particulieren en streeft ernaar
haar werk in goede samenwerking met de plaatselijke overheid te doen.
De voedselbank is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland en de Stichting
Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van buiten de provincie ook aan de
inwoners van Smallingerland ten goede te laten komen.
Tegenwoordig zijn wij ook op social media actief.
Contact
De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN
svs@voedselbanksmallingerland.nl

BHV
22 juni hebben wij weer onze jaarlijkse BHV cursus gevolgd
wederom is deze cursus dit jaar verzorgt door VMTA.
Alle hulpverleners zijn weer met vlag en wimpel geslaagd! Leuk
detail is dat wij de eerste groep waren die in het nieuwe gebouw van
VMTA de cursus mochten volgen.



we twee nieuwe collega’s hebben aangenomen. Jasper Broers en Natascha Nijdam



Catalina ander werk heeft gevonden en ons per 1 juli heeft verlaten



Dat er deze periode 4 nieuwe cliënten zijn bijgekomen.



We graag na de zomer een cliëntenraad willen oprichten.

Belangrijke informatie:






Op De Ratelwacht in Drachten is nog 1 kamer met gezamenlijke douche en toilet
beschikbaar!
Bij Smelnezorg ondersteunen we jong volwassenen op hun pad naar volwassenheid. We
helpen jong volwassenen onderzoeken welke stap aansluit op hun toekomst. Smelnezorg
biedt een woonplek, waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig te wonen.
WMO Smallingerland is nu Carins:
Sinds 1 januari 2019 zijn de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het
Wmo-loket en het Ping-loket samen één nieuwe organisatie met een eigen website: Carins.
Het telefoonnummer: 088 50 65 400.
Ping spreekuur
Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u geldzorgen? Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent
kwijtgeraakt? Of omdat u bent gescheiden? Dan kunnen de medewerkers van Carins helpen.
Bijvoorbeeld met het beheren van uw geld. De spreekuren zijn in het gemeentehuis. U bent
altijd welkom van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. U hoeft geen afspraak
te maken.
Smelnezorg is een erkend leerbedrijf geworden!!

Wij wensen een ieder een hele fijne vakantie toe!!

