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Zilliz
We zijn druk bezig met het gebruiksklaar
maken van Zilliz
Zilliz is een volwaardig
zorgadministratiesysteem, ontwikkeld door
Landmerc+, speciaal voor de kleinschalige
zorg. Met Zilliz kan je eenvoudig zorgdossiers
bijhouden, rapporteren, tijdschrijven,
factureren en meer. Bovendien kan Zilliz
koppelingen maken met VECOZO (iWmo, iJw,
iWlz, Fz), Excel en de meest gebruikte
boekhoudpakketten.
Zilliz koppelt ook met de Zilliz berichtenapp
waardoor declareren nog eenvoudiger is.

BHV staat weer gepland op
zaterdag 3 sept.

Dinsdag 28 juni, 20.00
uur:
Oog voor het gezin
Zoals je weet is er op dinsdag 28 juni van 20.00 uur – 21.00 uur een gloednieuw GGZ
College! Deze keer is het thema: Oog voor het gezin. Meld je aan en kijk online mee:
ggzcollege.nl/aanmelden
Mensen die in aanraking komen met de ggz zijn vaak onderdeel van een gezin met familie, naasten
en sociale contacten. Wat voor impact heeft de psychische kwetsbaarheid van de patiënt op hen?
Hoe zorgen we ervoor dat er oog is voor het gezin (van volwassenen tot kinderen) en hoe betrek je
naasten op de juiste manier bij de behandeling?
Onze experts, werkzaam bij verschillende zorgorganisaties, geven tijdens deze editie van het GGZ
College antwoord op deze en vele andere vragen. Van theorie tot ondersteuning en handvatten; het
komt allemaal voorbij!
https://ggzecademy.mediasite.com/Mediasite/Showcase

Kwartelhof 10-12

.

Per 14 juli 2022 ontvangt Smelnezorg de sleutel van het pand aan de Kwartelhof 10-12 te Drachten.
Dit pand heeft 6 slaapkamers waarvan 4 slaapkamers boven met eigen wastafel, tv aansluiting en 2
aparte badkamers met douche en toilet. Beneden zijn er 2 slaapkamers met eigen wastafel, tv
aansluiting en een aparte badkamer met douche, toilet en bad . De woning beschikt over een ruime
keuken, gezamenlijke huiskamer, en een ruime tuin met fietsenhok. Smelnezorg biedt een woonplek,
waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Je eigen ruimte moet je zelf voorzien van bed, kast
en tv.
De bewoner kan dagelijks ambulante ondersteuning krijgen van de hulpverlening van Smelnezorg ten
behoeve van de dagelijkse structuur en het uitvoeren van de taken Je hebt je eigen programma,
school, werk of dagbesteding.
Begeleiding
Begeleiding is van maandag t/m vrijdag aanwezig, over het algemeen begint de dienst van 7:30 tot
9:00 uur (indien nodig kan hiervan afgeweken worden) Na deze tijd gaan we ervan uit dat de bewoners
op school, werk of dagbesteding zijn. Mocht dit anders zijn is het inzetten van uren bespreekbaar. We
gaan er vooralsnog van uit dat ieder ongeveer 16:00 uur thuiskomt. Begeleiding zal ongeveer van
16:00 uur tot 22.00 uur aanwezig zijn. Er is geen nachtaanwezigheid dienst. In de weekenden is
begeleiding aanwezig. Bewoners kunnen 24/7 teruggevallen op de begeleiding die op dat moment
bereikbaarheidsdienst heeft.
Je hebt een persoonlijk begeleider, met hem of haar vindt regelmatig een persoonlijk
begeleidingsgesprek plaats. Samen met je persoonlijk begeleider wordt er een ondersteuningsplan
gemaakt. De begeleiding ondersteunt je om eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren zodat je zo
zelfstandig mogelijk kunt functioneren, wonen en meedoen in de samenleving. Je betaalt je eigen
huur, de huurprijs is inclusief gas, water, licht, internet, Ben je 18+ of ouder met een WLZ / PGB
indicatie en wil je (semi) zelfstandig wonen, meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek
info@smelnezorg.nl of bellen met 0646225869 / 0620349800
We willen proberen om op 1 oktober 2022 te starten met het woonproject.

Werkbezoek
Op 23 maart zijn namens gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland de volgende personen op
werkbezoek geweest bij Smelnezorg:
- Mariet Nijstad, gemeente Ooststellingwerf, medewerker relatiebeheer en contractmanagement Wmo
- Marissa Feiken, gemeente Opsterland, medewerker relatie-/contractbeheer

Werkbezoeken wil de gemeente jaarlijks proberen in te plannen. Na een lange tijd is er een werkbezoek bij
Smelnezorg geweest. Dit was een prettig gesprek en voor herhaling vatbaar. Naast gemeente bezoek is er ook een
zorgmarkt in Wolvega geweest.
Netwerken
Siebe en Carina zijn 20 april naar de zorgmarkt in
Wolvega geweest. Hier kon je kennismaken met de
gebiedsteam medewerkers van verschillende
gemeentes. Daarnaast kon je even een rondje
andere zorgaanbieders doen die op dat moment
aanwezig waren….leuke contacten opgedaan!!




Per april 2022 kunnen we gebruik maken een
orthopedagoog. Mevrouw M. Rorije
Wanner we haar nodig hebben kunnen we
haar bellen.

Yneke de Roos is per 1 mei bij ons komen werken.
Ze komt ons team versterken. Yneke heeft vele jaren
ervaring in de kinderopvang en later in de ambulante
begeleiding.



We hebben 4 nieuwe cliënten kunnen verwelkomen.



Een client in overleg met Carins naar een andere
zorgaanbieder is verhuisd.



Collega Jasper Broers vader is geworden van een
mooie zoon Noan.



Aanbesteding SDF is verzonden we wachten in
spanning af of de gunning er weer door komt.

Op zaterdag 11 juni kreeg de
directie van Smelnezorg het
trieste nieuws te horen dat een
client van ons is overleden.
Op donderdag 16 juni hebben
we afscheid kunnen nemen.
Smelnezorg wenst de familie en
betrokkende veel sterkte toe,

Sponsering G-Toernooi RWF
Op vrijdag 10 juni 2022 is er bij RWF in
Frieschepalen een G toernooi
georganiseerd.
In overleg met de voetbalclub is Smelnezorg
hier hoofdsponsor van geworden.
Er waren 4 clubs die zich hiervoor hadden
aangemeld en was een gezellige en
sportieve avond
Het gaat om de saamhorigheid, niet om het
winnen maar om het spel.
Plezier en inzet zorgen vanzelf voor
topprestaties.

Vakantieperiode

Vakantie periode komt weer aan, iedereen heeft al weer volop geboekt. Hopen op
ene goede en gezellige vakantie.

