Nieuwsbrief 7

Bekijk de webversie

Nieuws over Boostervaccinaties
voor bewoners en medewerkers
in Ouderinitiatieven

BOOSTERVACCINATIE
ZORGMEDEWERKERS
DE BOOSTERVACCINATIE VOOR
ZORGMEDEWERKERS BINNEN
OUDERINITIATIEVEN IS NU BESCHIKBAAR BIJ
DE GGD
Zoals voor alle zorgmedewerkers, is er ook voor
medewerkers die zorg of begeleiding verlenen
binnen een ouderinitiatief (OI) bij voorrang een
boostervaccinatie beschikbaar. Deze vaccinaties
worden gezet op een GGD-locatie, op afspraak.
Voor OI waarbij de zorg en begeleiding wordt
verleend door medewerkers in dienst van een
zorgaanbieder (zoals WoonDroomZorg, ASVZ,
Amerpoort etc), zal deze zorgaanbieder in de
meeste gevallen het voortouw nemen. Stem als OI
wel af met je zorgaanbieder of dit goed loopt.
Voor OI die zelf werkgever zijn, met hetzij personeel
in loondienst, hetzij werkend met ZZP’ers, geldt dat
het OI zelf contact moet zoeken met het RIVM.
Hierbij dient de voorgeschreven werkwijze
nauwgezet gevolgd te worden. Lees verder het
gehele artikel via deze link

BOOSTERVACCINATIE
BEWONERS OI
DERDE (BOOSTER) VACCINATIE KOMT
BESCHIKBAAR VOOR ALLE BEWONERS
OUDERINITIATIEVEN
Onlangs is informatie beschikbaar gekomen en
groen licht gegeven voor het starten van de
boostervaccinatie van cliënten in instellingen. In
tegenstelling tot de eerdere vaccinatiecampagne is
nu van meet af aan duidelijk dat dit ook geldt voor
‘onze bewoners’. Uitgebreide informatie, een
werkinstructie en alle benodigde bijlagen vindt u op
onze website via deze link.

6e themabijeenkomst over
Zorgkantoor succesvol
Op maandag 22 november organiseerden wij onze
6e themabijeenkomst met als onderwerp Relatie
Zorgkantoor.
Deze keer hadden we geen breakout rooms maar
een inleiding van Harrie Bruisten, manager bij
Zorgkantoor CZ en Peter van Tuinen, oud
medewerker Zorkantoor Zilveren Kruis
Achmea. Harrie Pruisten nam ons mee in
de historie, de taken van een zorgkantoor,
het verschil tussen een zorgkantoor en de SVB en
gaf ons zijn visie op de toekomst. Peter van Tuinen
gaf ons handzame informatie over het PGB 2.0, ook
wel Portaal PGB genoemd. Daarna sloten Janneke
Heijstek, Pieter Rem en Wil de Gids, -allen ervaren
in het werken met WMO en WLZ PGB- aan om een
panel te vormen. Ruim 80 deelnemers vuurden
vragen en opmerkingen af op de paneleleden zodat
er een levendige discussie ontstond. Binnenkort
zullen we de resultaten in de vorm van een
impressie versturen aan alle deelnemers.

In deze
nieuwsbrief:
Boosterprikken
medewerkers OI
Het RIVM werkt mee aan het
versneld vaccineren van
zorgpersoneel in dienst van
Ouderinitiatieven. In deze
nieuwsbrief leest u er alles over.

Boosterprikken
bewoners OI
Net als bij de eerste
vaccinatieronde krijgen kwetsbare
personen, zo ook bewoners van
een Ouderinitiatief voorrang bij
het vaccineren. Lees het artikel
hier over.

Themabijeenkomt
nr. 6 succesvol
Ruim 80 deelnemers hebben op
22 november veel kunnen
opsteken van de inleiders en
panelleden. Zie hiervoor het
artikel in deze nieuwsbrief.

Lerend netwerk
De LVOI is vanaf de oprichting al
bezig met de ontwikkeling van
een "Lerend Netwerk" In deze
nieuwsbrief aandacht voor het
Ledenforum.

Gezocht:
Bestuursleden
Zowel de LVOI, de SDOI en MET,
respectievelijk Landeleijke
Vereniging Van Ouderinitiatieven,
Stichting Diesntverlening
Ouderinitiatieven en Stichting
Mijn Eigen Thuis, zijn op zoek
naar enthousiaste bestuurders.
Zie hiervoor onze oproep.

Gezocht:
Commissielid
Wij zijn nog op zoek naar een
enthousiast lid die ons team wil
komen versterken.

Gezocht:
beeldmateriaal
Voor onze website en andere
communicatiemiddelen

Ledenforum Lerend netwerk
Het Forum is 'De plek' waar leden met elkaar in
gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over
zaken die voor hen van belang zijn. neem daarom
eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en
deskundigheid schuilt immers in de kennis en
ervaring van onze leden.
Zie www.ouderinitiatieven.nl en registreer je
eenmalig om daarna altijd vrij toegang te hebben tot
het ledenforum.

Bestuurlid worden? Een
superleuke taak voor jou?
Het bestuur van de LVOI bestaat op dit moment uit
6 enhousiaste personen die elk hun eigen inbreng
hebben. Samen vormen zij een hecht team dat van
elkaar op aan kan. De snelle groei van onze
vereniging en de ambitie om veel
belangenbehartiging voor onze leden te realiseren
maakt dat we zoeken naar uitbreiding. Wellicht weet
je iemand binnen je netwerk of OI die haar of zijn
steentje wil bijdragen. Wil je nadere informatie?
Stuur een mailtje naar onze secretaris Rudo Jockin
secretaris@ouderinitiatieven.nl.
Ook de SDOI zoekt nieuwe bestuursleden omdat
het oprichtingsbestuur graag ziet dat er nieuw elan
aan het huidige bestuur wordt toegevoegd. Op de
wesite van de SDOI vind je alle informatie via deze
link.
De Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) helpt ouders
met kennis en financiele middelen om een
Ouderinitiatief op te zetten. Daarvoor ontvangt zij
jaarlijks sponsorbijdragen van Partners, dat wordt
besteed aan kansrijke startende Ouderinitiatieven.
MET is een verregaande samenwerking met de
LVOI aangegaan. Zie deze link. Het beoordelen van
de aanvragen wordt gedaan door een klein bestuur
die ook graag nieuwe leden erbij betrekt. Heb je
vragen of interesse? Stuur een mailtje aan de
voorzitter Theo Klarenbeek zie deze link.

Commissielid Lerend
netwerk
Wij zoeken een Commissielid Lerend Netwerk
Doet u mee?
De Commissie Lerend netwerk LVOI is op zoek naar
nieuwe enthousiaste commissieleden. Wij houden
ons bezig met het ontwikkelen van de LVOI als
lerend netwerk. Daarom willen we leren van elkaar,
samen sterk zijn en doen dit door onder andere
kennis te delen met elkaar. Ouderinitiatieven lopen
veelal tegen dezelfde zaken aan. Des te
belangrijker om te leren van elkaars kennis en
ervaringen. In de commissie worden de taken
verdeeld. Waar houdt de commissie zich onder
andere mee bezig:
Inrichten en onderhoudt van de website en het
forum
Organiseren van online/fysieke bijeenkomsten
Actieve rol in het signaleren van problemen in de
breedste zin van het woord, zowel voor
startende, beginnende en langer draaiende
ouderinitiatieven.
Opstellen en verzenden nieuwsbrieven
Opzetten van thema dossiers
Informatie op ter vragen bij
Annemie van den Heuvel, bestuurslid LVOI
Email: j.vdheuvel@home.nl
Telefoon: 06 14793509

Gezocht: Beeldmateriaal
Om onze boodschap duidelijk te kunnen maken
naar de buitenwereld is het prettig als we daar
beelden bij kunnen gebruiken. We denken
bijvoorbeeld aan woonsituaties en activiteiten.
Ons werk draait om mensen en dat maakt
beeldmateriaal lastig vanwege privacy. Daar hebben
we vanzelfsprekend alle begrip voor.
Heb je mooie foto's die je voor dit doel wilt delen of
ben je hobbyfotograaf en wil je met ons meedenken
over nieuwe beelden? Stuur even een berichtje naar
redactie@ouderinitiatieven.nl.
Enorm bedankt voor je medewerking.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI
Sportmark 77
1455 KE Almere
www.ouderinitiatieven.nl
info@ouderinitiatieven.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u redactie@ouderinitiatieven.nl toe aan uw adresboek.

