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Even terug kijken………












2019

Een jaar waarin we besloten ons
meer dagen per week open te
stellen voor cliënten.
We maakten de overstap van
onderaannemingsovereenkomst
naar individuele overeenkomsten
van opdracht.
Een 3 tal cliënten had in hun
tevredenheidsonderzoek
aangegeven graag meer dagen bij
ons te willen werken en dat hebben
we samen met hun mentoren ook
weten te realiseren.
In maart zijn we gestart met onze
fietsenwerkplaats. Inmiddels
hebben we 18 fietsen verkocht!
Het geld van de verkoop gebruiken
we deels voor inkoop van weer
andere fietsen en voor onderdelen
maar een deel gaat ook in de
spaarpot. We hebben het spaargeld
dit jaar gebruikt om gezellig met
elkaar af te sluiten voor de zomer
middels een etentje bij het Wereld
Restaurant in Assen.
Het voorjaar hebben we , naast de
reguliere werkzaamheden, gebruikt
om een mooi terras te realiseren
naast onze blokhut.
23 mei hadden we een geslaagde
opendag waar we velen van u
mochten ontmoeten









Ook mochten we Imro
verwelkomen. Imro werkt 1 dag
in de week op de dagbesteding
en gaat daarnaast nog naar
school. Imro geniet van het
werken en de gezelligheid met
de andere mannen
Het was een warme zomer
waarin we op sommige dagen
het hitteplan instelden. Onder
de boom in de schaduw , drinken
, ijs en afkoelen met de sproeier
En dan waren er nog de anders
dan anders dagen…..
- naar de kartbaan kijken
- cruiseschip kijken bij de
Meyerwerf
- maar de kringloopwinkel
- BINGO
-Chinees eten met elkaar
Ook is Ronald Hillenga ingewerkt
als invalkracht. We vinden het
erg fijn dat Ronald bereid is
invaller te zijn naast de
overeenkomst die we hebben
met het uitzendbureau. Dit
mede omdat Ronald een groot
deel van de cliënten van de
dagbesteding kent.
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We nemen u mee naar……..




2020

In 2020 bestaat onze
dagbesteding alweer 5
jaar!! Dat MOET natuurlijk
gevierd.
We vieren dat graag samen
met u en alle andere
belangstellenden middels
een feestelijke markt.
Hiernaast vindt u de
conceptflyer. Een formele
uitnodiging volgt later.
Noteert u de datum alvast?

1 januari 2020 is onze website gelanceerd. Neemt u
een kijkje?

https://www.dagbestedingblijham.nl/





Hier vindt u o.a meer informatie over onze visie en
doelgroep. Tevens kunt u hier onze algemene
voorwaarden , klachtenreglement en
privacyvoorwaarden downloaden
Normaliter is de indexeringsdatum van de
Nederlandse ZorgAutoriteit betreffende de tarieven
voor WLZ-PGB gesteld op 1 januari. Echter is deze
indexering/verhoging uitgesteld tot 1 juli 2020.
Zorgvuldige invoering is eerder niet mogelijk Daar wij
de tariefstelling van het NZA volgen houden wij ook 1
juli aan als wijzigingsdatum voor onze tarieven ipv 1
januari. U ontvangt t.z.t bericht over de nieuwe
tarieven. Voor meer informatie KLIK op onderstaande
link

https://www.pgb.nl/uitstel-verhogingmaximum-tarief-wlz/
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Mocht u vragen , opmerkingen of ideeën hebben n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u

deze mailen naar:
info@dagbestedingblijham.nl
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