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NIEUWSBRIEF 5, JULI 2017

Wat gaat de tijd toch snel. We 
leven alweer in juni en voor u ligt 
de 5e nieuwsbrief. Sinds de 
laatste nieuwsbrief is er veel 
gebeurd. We proberen u via deze 
nieuwsbrief, de schriftjes en 
facebook zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van dagelijkse 
zaken en activiteiten op onze drie 
locaties.  Ook over de ervaringen 
en voortgang op persoonlijk 
niveau houden we u graag op de 
hoogte. Dit kan via een voortgangs- 
gesprek. Heeft u hier behoefte 
aan? Neemt u dan svp contact op 
met Sabine voor het inplannen 
van een datum. In deze nieuws-
brief blikken we terug en vooruit. 
Zaterdag 30 september organiseren 
wij weer een dag speciaal voor 
mantelzorgers. Zet u ‘m alvast in 
uw agenda?! 

We hopen op een onvergetelijke 
zomer met mooi weer en veel 
buitenmomenten zoals op 
bovenstaande foto.  Fijne zomer.

Niek  & Sabine Visscher

WLZ-ERKENNING
Sinds januari 2017 heeft 
Onvergetelijk Leven een Wlz-
erkenning. De Wet langdurige 
zorg (Wlz) is bedoeld voor 
mensen die voortdurend 
(intensieve) zorg nodig hebben 
in hun nabije omgeving. Cliënten 
met een Wlz-indicatie bieden wij 
individuele zorg of overbruggings- 
zorg in geval de zorg waarvoor 
men kiest niet direct beschikbaar 
is. Dit kan bijvoorbeeld omdat 
men gekozen heeft voor zorg met 

verblijf maar de voorkeursaan-
bieder nog geen kamer vrij heeft, 
of omdat men heeft gekozen 
voor een modulair pakket thuis 
maar hiervoor nog geen positieve 
beschikking van het zorgkantoor 
is ontvangen.
Het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand 
in aanmerking komt voor zorg 
vanuit de Wlz. Wilt u weten of u 
voldoet aan de voorwaarden? Kijk 
dan op de site van het CIZ voor 
meer informatie.

BEDANKT MAGDA
Begin juni namen we afscheid 
van Magda. Als vrijwilligster 
kookte Magda heel wat heerljke 
maaltijden voor de cliënten op 
onze locatie de Voldoening.  We 
wensen Magda veel succes en 
plezier in haar nieuwe baan. 

VAKANTIEPERIODE
De vakantieperiode staat 
voor de deur. Hoewel we al-
tijd streven naar zoveel 
mogelijk continuïteit op de 
groepen kan het voorkomen 
dat we, a.g.v. vakanties van 
onze medewerkers, de 
komende tijd her en der 
moeten schuiven in de 
personele bezetting. We 
vragen hiervoor uw begrip.

OP DE KOETS
De cliënten van ‘t Scheepsruim 
genoten zichtbaar van het bijzon-
dere uitstapje in de bossen van 
Hollandsche Rading. Met Sabine op 
de bok en Niek achter op de koets 
werden ze in groepjes getrakteerd 
op een leuke koetsrit door het bos. 
De achterblijvers werden onder-
tussen getrakteerd op wat lekkers 
bij restaurant de Paddestoel.  Een 
gezellige en avontuurlijke ervaring 
en zeker voor herhaling vatbaar. 

Weet u een leuke en geschikte 
activiteit voor onze cliënten en 
kunt/wilt u ons helpen? We 
houden ons van harte aanbevolen. 



KWALITEITSTOEZICHT GGD - Als aanbieder van een Wmo-
voorziening zetten wij ons dagelijks in voor het leveren van kwalitatief 
goede en veilige dagbesteding. De GGD is door de gemeenten waar wij 
een contract mee hebben, aangesteld als onze toezichthouder. Dit 
betekent dat de GGD verantwoordelijk is voor het kwaliteitstoezicht en 
aan de hand van hun bevindingen het college van B&W adviseert. De 
conclusie en aanbeveling van de GGD zijn bepalend of een zorgaanbieder 
de Wmo-voorziening mag voortzetten of niet.  In februari/maart hebben 
wij de GGD op bezoek gehad voor een kwaliteitsonderzoek en inmiddels 
is de eindbeoordeling binnen. Super trots zijn we op de conclusie dat we 
aan alle wettelijke en gemeentelijke normen voldoen. In de conclusie 
wordt ook de betrokkenheid en professionaliteit van onze werknemers 
en de verbinding met en respect voor onze cliënten geroemd. “Geduren-
de het toezichttraject is een positief beeld ontstaan van de aanbieder. 
Onvergetelijk Leven toont zich in het toezichttraject als een transparante 
en betrokken organisatie”.  Het gehele rapport wordt binnenkort op onze 
website geplaatst. 

Onvergetelijk Leven BV
Utrechtseweg 273
1213 TR  HILVERSUM
0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

WIST U DAT WIJ INMIDDELS ZORGCONTRACTANT ZIJN VAN 12 GEMEENTEN?!

- AGENDA 2017-
30 sept - Dag voor de 

Mantelzorger

IN DE MEDIA: 
KOMPASROLLATOR
Bewegen is 
goed voor 
mensen 
met
dementie 
maar velen 
hebben er 
vaak geen 
zin in. We 
zijn daarom 
continu op 
zoek naar 
ideeën en 
methoden 
om onze cliënten te 
enthousiasmeren te bewegen. De 
duofiets is hiervan een mooi voor-
beeld waar onze cliënten inmiddels 
graag en enthousiast gebruik van 
maken. Enkele weken geleden 
hebben we meegewerkt aan de 
totstandkoming van ‘n nieuw spel 
voor dementerenden; de kompas-
rollator. Met een aantal cliënten 
hebben we deze in de testfase uit-
geprobeerd. Het is ‘n op afstand 
bestuurbaar digitaal kompas dat op 
‘n rollator wordt bevestigd. Het 
kompas wordt gestuurd door een 
begeleider en leidt de deelnemers 
langs een route met 5 paaltjes. Het 
AD schreef er een leuk artikel over. 
Op onze site onder het kopje media 
kunt u het lezen. 

DAG VOOR DE 
MANTELZORGER

30 SEPT 2017
Dit jaar organiseren we weer 
een dag voor de mantel-
zorger en wel op zaterdag 
30 september op onze 
locatie in Loosdrecht. 
Gedurende de dag krijgt u 
gelegenheid om in een 
gezellige en ontspannen 
setting ervaringen en tips 
uit te wisselen en vragen te 
stellen aan de gastspreker. 
Ook dit jaar is dit weer ‘n 
professional op het gebied 
van dementiezorg. Begin 
augustus versturen wij het 
programma en de uitnodig-
ing. Noteert u alvast de 
datum in uw agenda?!

GLAASJE FRIS 
FRUITWATER?
Heeft u ‘n watertap met kraantje 
thuis staan en doet u er niets 
mee of bent u bereid 
om deze voor een 
paar weekjes 
aan ons uit te lenen?
Bij ons komt hij van 
de zomer goed van 
pas voor glaasjes 
fruit- of muntwater.
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