Dina (links), Anja en Agnes (rechts)
waren op de koffieochtend
van 21 september drie van de ruim
dertig aanwezigen

Je bent van harte
uitgenodigd voor een
kopje koffie en een
spelletje op 15 juni om
10.30 uur in het
CaventNest
Kwartelstraat 1

Koffieochtend

Koffie staat klaar

Gereformeerde Kerk
Hervormde Gemeente
Cavent
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Laatste hobbels voor Stougjeshof

Slurp

De realisatie van Stougjeshof (47 appartementen voor mensen met een beperking)
is weer een stuk dichterbij. De Raad van
Toezicht van Cavent heeft groen licht gegeven voor de uitvoering. Zonder tegenvallers
wordt dit najaar gestart met de bouw.

Nog geen jaar geleden is Cavent
Numansdorp met de Gereformeerde en Hervormde gemeente
begonnen met het organiseren
van koffieochtenden in het CaventNest. Doel was om ontmoetingen
tussen cliënten en bewoners van
Numansdorp te organiseren.
Inmiddels zijn Alerimus, Gemiva
Dagbesteding en de Hendrikshoeve ook aangehaakt en is het
CaventNest al weer te klein.

De huur van de woningen is zonder huurtoeslag € 500,-. Mocht er in de toekomst aan de
huurtoeslag gesleuteld worden, dan nog blijft
Stougjeshof betaalbaar. De energie voor Stougjeshof zal voor een belangrijk deel opgewekt
worden met zonnepanelen. Het beheer is in
handen van een energiecollectief waarvan
bewoners lid zijn. Zo kunnen bewoners rekenen op lage energiekosten en meedelen in de
opbrengst van de energie. Dit draagt weer bij
aan lagere woonlasten.
Op het terrein komen voorzieningen zoals een

wasserette, een groepsverblijf en de tuin wordt
ook een plek van en voor iedereen. Cavent stelt
budget beschikbaar waarmee de bewoners
hun eigen tuinplan kunnen maken en (laten)
uitvoeren.

Aanmeldingen en/of de brochure:
clientservicebureau@cavent.nl
of bel 0186-636100. De brochure is
ook te downloaden op cavent.nl.

Donatie van
2e hands
een 2e kans

Vragen over
Stougjeshof

Er zijn mensen met echt een hart van
goud. Marja van der Linde van stichting
‘2e hands een 2e kans is’ er zo een.
Al een paar jaar heeft zij, gesteund
door een ploeg vrijwilligers, een
kringloopwinkel aan de Kerkstraat in
‘s-Gravendeel.

Na de eerste informatiebijeenkomst
over Stougjeshof hebben zich bijna
veertig mensen ingeschreven. Daaronder cliënten van Cavent die naar
Oud-Beijerland willen verhuizen en
mensen die voor ons nieuw zijn. Hieronder de antwoorden op de vragen
die op de bijeenkomst gesteld zijn.

Iedere cent die daar wordt verdiend, gaat
naar een goed doel. De ene keer is dat het
zorghotel voor ALS-patiënten, de andere
keer is dat de Kids4Ride. En er wordt goed
verkocht, want het is een mooie winkel
met goede spullen. Op 23 augustus was
Cavent aan de beurt. De opbrengst van

april en mei werd door Marja gedoneerd
aan Cavent Tuin. Die gaan er werkkleding
van kopen voor nieuwe medewerkers.
Marja is in het voorjaar komen kijken bij
Cavent Tuin en was erg onder de indruk
van het werk dat er wordt verzet. ‘Het is zo
belangrijk dat ook deze jongens een kans
krijgen op een echte baan’, aldus Marja.
‘Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren’.
De opbrengst van de laatste drie maanden
van 2017 is wederom voor Cavent.

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?
Mensen kunnen zich melden bij clientservicebureau@cavent.nl of via de telefoon 0186-636100. Met alle aanmelders
wordt een verkennend gesprek gevoerd.
In de loop van volgend jaar volgen gesprekken over de toewijzing van een

Op 23 juli had zaalvoetbalvereniging De
Lattentrappers hun 24 uurstoernooi:
24 uur, 24 wedstrijden, 24 tegenstanders.
Daaromheen een festival met sport, spel,
eten en drinken. Van de opbrengst (bijna
€ 8.000,-) is een kwart gedoneerd aan
Cavent. Dank aan De Lattentrappers.

Beppe in de Hoeksche Waard
Beppe (beeldbellen) is voor Cavent
een succes en dat gunnen we ook aan
de andere organisaties in de Hoeksche
Waard.
Een subsidie van de vijf Hoeksche Waardse
gemeenten heeft dat nu mogelijk

gemaakt. Drie organisaties zijn enthousiast over Beppe en wiilen ook meedoen:
Alerimus, Zorgwaard en Humanitas DMH.
Voorlichting aan Humanitas DMH
over Beppe. Opmerking van een cliënt:
Zo, da’s gaaf!

woning. Aanmelders kunnen al zorg van
ons krijgen als ze die nog niet hebben.
Kunnen we een appartement kiezen?
Zolang er voldoende ruimte is wel.
Sowieso kan een voorkeur aangegeven
worden. Er is nog niet afgesproken wat
we doen bij meer aanvragen dan we
woningen hebben.
Hoe worden zorg en indicaties
geregeld?
Bij aanspraak op de Wet langdurige zorg
(Wlz) regelen wij de aanvraag. In het geval van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) doen wij de melding bij
het Wmo-loket. Daar krijgt de aanvrager
nog een gesprek.
Kan je er ook wonen zonder indicatie?
Nee. Mogelijke uitzonderingen zijn mantelzorgers van bewoners.
Is er keukenapparatuur aanwezig?
Kookplaten en afzuiging.

Nieuw:
Liesbeth
Holster

Odile en
Ramona
praten mee

Liesbeth Holster is het nieuwste lid
van de vertegenwoordigingsraad (VR).
Haar zoon Sebas neemt deel aan Cavent
Buiten, waar ook haar man Dick werkt.
Ze vindt het leuk dat ze nu andere vestigingen leert kennen en een completer
beeld krijgt van Cavent.

Uitnodiging van odile, brendan, kees, sam, pim en ramona* met ...

* centrale cliëntenraad (ccr)

De mensen waar het bij Cavent om
draait, zijn natuurlijk de cliënten. Het
is dus logisch dat ze meepraten over
ons beleid en ook aan tafel schuiven
met zorgkantoor CZ. De belangrijkste
opdrachtgever van Cavent.

Wij nodigen je uit voor De Grote Alleen Voor Cliënten
Bijeenkomst Met Taart. Wij willen dan graag
kennismaken met Alle Cliënten van Cavent en het
tevredenheidsonderzoek presenteren. Kom je ook?
Stuur dan een mail naar info@cavent.nl of zet je
naam op de intekenlijst (op de locaties).

Op 18 augustus was er overleg met CZ
over ons contract voor volgend jaar.
Namens de Centrale Cliëntenraad (CCR)
waren Ramona Snel en Odile van der
Jagt erbij. Zij leverden commentaar op
de methodische werkwijze, Beppe en Vet

DINSDAG 4 OKTOBER
VAN 19.30 TOT 21.00 UUR
SALVATORI, OUDE HAVENWEG 3, STRIJEN

In de VR is laatst de nieuwe werkwijze
van Cavent gepresenteerd. Liesbeth vindt
het interessant om daarbij betrokken te
zijn, al merkt ze er in de praktijk nog niet
zo veel van. Ze is wel benieuwd naar wat
dat allemaal voor Cavent gaat betekenen.
‘Ik merk wel dat het een stuk ingewikkelder is geworden. Met het regelen van
het PGB voor Sebas bijvoorbeeld. Dat
liep niet zo soepel’. Ze vindt wel dat ze
daarbij geweldig is geholpen door het
cliëntservicebureau.

19.00 uur - Inloop met koffie, thee en Taart
19.30 uur - Welkom (Jan Windey)
19.40 uur - Voorstellen CCR door Brendan en Odile
19.45 uur - Presentatie cliënttevredenheidsonderzoek
20.15 uur - Is de Taart op? Pauze
20.30 uur - Discussie met prikkelende stellingen
21.00 uur - Afsluiting met drankje
Namens de CCR,
Odile, Brendan, Kees, Sam, Pim en Ramona

Leven. Vooral over de methodische werkwijze is Odile enthousiast: ‘Ik vind het heel
mooi dat je kunt aangeven wat je wil gaan
leren en nu zelf je droom kan waarmaken’.
Natuurlijk was er ook een kritische noot.
Ramona: ‘Met Beppe mag het best wat
sneller gaan en de oproep voor dit soort
bijeenkomsten mag wat eerder.’

VLASHOFTUIN DOOR VRIJWILLIGERS
De tuin van Cavent Vlashof is opgeknapt door de
vrijwilligers Jan, Edith en Ger Kranendonk. De
tuin kreeg een parasol, zonnescherm, stoelen,
zitbankje en nieuwe bloemperken.
Op het terras kunnen we nu van het zonnetje
genieten met op de achtergrond een kunstwerk van
Albert, Judith en Cynthia. De tuinen worden na de
‘make-over’ door André en Rob regelmatig bijgehouden. Het geld is bijeengebracht door de Hervormde
gemeente ‘s-Gravendeel, de opbrengst van de
verkoop van pannenkoeken tijdens de Gruttomarkt,
het kerstconcert van Kairos en NlS, en het Oranje
Fonds.

Jaap was er ook
Natuurlijk was Jaap ook weer
van de partij op de koffieochtend
bij Alerimus.

Nominatie
CZ-Zorgprijs
voor Cavent
Met de nieuwe methodische werkwijze
van Cavent zijn we met zeven anderen
genomineerd voor de CZ-Zorgprijs
2016. De prijsuitreiking vindt plaats op
31 oktober. Jan Windey: ‘Het is een geweldige waardering voor al het werk dat
tot nu toe is verzet voor onze nieuwe
werkwijze. En het geeft ook aan dat we
echt iets bijzonders aan het doen zijn.’
CZ is één van de grote zorgverzekeraars in
Nederland en financiert de gehandicaptenzorg in Zuid-West Nederland. CZ hecht
grote waarde aan eigen regie van cliënten
en het thema voor de prijs van dit jaar is
daarom het voorkomen van onvrijwillige
zorg. Te vaak, vindt ook CZ, bepalen verwanten wat een cliënt mag en moet.
Jan: ‘Onze nieuwe werkwijze zet een cliënt
juist zelf in de regie en dat sluit goed aan

METHODISCHE WERKWIJZE CAVENT
De mehodiek is een werkwijze
gebaseerd op plannen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen van die
plannen. Allemaal om de cliënt
zijn gewenste doelen te laten bereiken. Het is een methodiek van
continu verbeteren op basis van
ervaring. Met de methodiek willen
we hoge kwaliteit van zorg bereiken rondom onze kernwaarden
verbinding, gelijkwaardigheid,
openheid en respect voor eigenheid. Belangrijk van de werkwijze
is de samenwerking met de cliënt
en zijn netwerk. Samenwerking
die erop is gericht om het maximale uit de cliënt, zijn netwerk en
de medewerker te halen.

bij het thema van de prijs. En bij ons is het
niet zo maar een nieuw kunstje. Het is echt
een essentieel nieuwe manier van werken die nog nergens in Nederland wordt
toegepast’.
Bij de prijsuitreiking zullen cliënten de
werkwijze presenteren. Zij kunnen het
beste uit eigen ervaring vertellen wat de

OPENHEID

GELIJKWAARDIGHEID

RESPECT
VOOR
EIGENHEID

werkwijze voor hen betekent. Als Cavent
wint zal het prijzengeld weer worden
besteed aan een symposium. Jan Windey:
‘Dat hebben we ook gedaan toen we de
Paludanusprijs wonnen met de Buzz Buddy en dat is goed bevallen. Onze kennis is
vergaard met publieke middelen en willen
we graag delen.’

VRIJWILLIGERS
ZOEKEN
EEN COLLEGA

WAT VIND
JE VAN
CAVENT?

KAMPEREN
IN JE EIGEN
TUIN

Het is druk bij Cavent Buiten en daar
kunnen we best wat hulp bij gebruiken.
Iets voor jou of iemand uit je omgeving?
Mail dan naar Lenie Molendijk,
l.molendijk@cavent.nl, bel 0186-636100
of kom een keertje langs.

Mensen die zorg zoeken kijken naar
websites met beoordelingen. Op
zorgkaartnederland.nl staan er maar
twee en op persaldohulpgids.nl, de site
voor PGB-houders, geen. Ga naar die
sites en geef Cavent een boordeling.

Met de recente hittegolf kwamen de
temperaturen boven de dertig graden.
Petra en haar hond Tommy vonden dat
‘s nachts binnen dan veel te warm en
kampeerden in de tuin van Cavent
Lindehoeve.
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Air-hockey
1. Verjaardagsfeestje van Cavent
Logeren omdat ze 15 jaar bestaan.
Alle broertjes en zusjes van onze logés
waren erbij. 2. Roberto is geholpen

door Gertjan de Baat van Schildersbedrijf
Hoeksche Waard met het wit schilderen
van zijn kamer. 3. Vet Leven organiseerde
de eerste cursus over eten en hygiëne. De

deelnemende cliënten hebben allemaal
het certificaat gehaald. 4. Een nieuw
hoogtepunt voor Martijn: exposeren
in Hilton Rotterdam. 5. De BBQ op de

De helden van Vrienden van Cavent

1. Jannie en Corrie Reedijk

2. Lucas en Lucia Stoter

3. Polderboys

4. Golden Girls

5. Hottepetottie

6. Ijsselstijn

7. Gruttoteam

De waarheid moet worden gezegd. De
opkomst van de editie 2016 van Fietsen
voor Vrienden was geen groot succes.
En dit heeft niet aan de moedige fietsers
gelegen die de regen hebben getrotseerd en op het stalen ros zijn geklommen. Die hebben genoten van weer
een leuke puzzeltocht. Lucas Stoter: ‘We
hebben een goede fietstocht gehad en

8. Leny Villevoye

vonden het leuk hoe het in elkaar gezet
was. Complimenten’. De foto’s staan in
de volgorde van de uitslag. Verontschuldigingen aan Leny Villevoy. Om duistere
redenen ontbreekt haar foto. Vrienden van
Cavent felicteert Jannie en Corrie met hun
eerste plaats.
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Lindehoeve voor (buurt)bewoners en
vrijwilligers begint een traditite te worden.
Het was lekker druk en er was veel eten.
6. Cliënten exposeren in de Immanuël
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van Zorgwaard in ‘s-Gravendeel en waren
zelf aanwijzig bij de expositie om over hun
werken te vertellen.

Nieuwe financiële
manager
en orthopedagoog
Adrie Vogelaar gaat volgend jaar met
pensioen en heeft met de komst van
Marike ruimschoots de tijd om haar in
te werken in de complexe wereld van
de zorgfinanciering. Elise neemt de
plaats in van de reeds vertrokken
Tessa de Boer.

CATECHISATIE EN
EHBO CURSUS
IN CAVENTNEST
Zo langzamerhand begint het CaventNest zijn waarde te bewijzen. Voor koffieochtenden, het repaircafé en nu ook
als cursus- en catechesatienest.
In oktober start de EHBO-cursus (volgeboekt) en de catechesatie in november
(ook volgeboekt). De EHBO-curus wordt
gegeven door het Rode Kruis in samenwerking met Hans Maas. De catechesatie

De vrijwilligersraad

is in handen van Wilma de Jongste en Wil
Speelman. Zij gaan onder andere aan de
hand van bijbelafbeeldingen, verhalen
vertellen en liedjes zingen. Cliënten van
de Hendrikshoeve sluiten ook aan in het
kader van onze samenwerking.

genschap te geven is de vrijwilligersraad in
het leven geroepen. Cavent Dichtbij stelt
ze graag aan u voor.

Cavent hecht sterk aan haar vrijwilligers en
hun inzet voor het welzijn van onze cliënV.l.n.r. Yvette in ‘t Veld, Sonja Breure, Wil
ten. Om vrijwilligers ook formele medezeg- Speelman, Wilma de Jongste en Jan Goud.

Boven: Marike Schreuders (finanincieel
manager) en daaronder
Elise van Schuylenburg (orthopedagoog)

Cavent Dichtbij, De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland, T 0186 63 6100
www.cavent.nl
www.facebook.com/stichtingcavent
Redactie: Albert Leutscher,
Brenda de Wit en Harrie Remie.
communicatie@cavent.nl

