Nieuwsbrief December

Individuele Ondersteunende Begeleiding

Afscheid Joyce december 2020:

Welkom Irma per januari 2021:

Na ruim twee jaar zullen wij afscheid nemen
van onze lieve collega Joyce. Zij heeft een
leuke nieuwe uitdaging gevonden. Wij zullen
je gaan missen en wensen je veel succes!

Irma zal ons team per januari 2021 komen
versterken. Zij zal zich voorstellen in de
aankomende nieuwsbrief in maart 2021 en op
onze website www.iob.nu
Welkom Irma!

Uit het ervaringsonderzoek van afgelopen jaar is gebleken dat onze cliënten de begeleiding als fijn ervaren.
We zijn door jullie beoordeeld met een 8,4. Hier zijn wij erg trots op en heel blij mee! Met de feedback die
wij hebben gekregen kunnen wij streven naar nog betere zorg. Onze goede voornemens voor het nieuwe
jaar:
Bart en Armand zijn de afgelopen jaren op de achtergrond actief met het coachen van de medewerkers en
het verhogen van de kwaliteit van onze zorg. Door het lezen van de rapportages van de medewerkers
blijven zij goed op de hoogte maar missen zij zelf het contact met onze cliënten. Zij willen graag actiever
hierin zijn en contact zoeken met de cliënten. Helaas kan dit door de situatie nu alleen nog maar per
telefoon. De afgelopen maanden hebben zij cliënten of ouders gesproken over onze begeleiding en zullen
dit voortzetten in 2021.
De medewerkers van IOB krijgen cursussen en opleidingen aangeboden om meer verdieping in hun
cliënten te krijgen zodat de begeleiding nog beter aansluit bij de zorgvraag.
Er zal twee maal per jaar een evaluatie plaatsvinden van het ondersteuningsplan. Dit wordt samen met de
begeleider gedaan zodat de zorgvraag up-to-date blijft.

Wist je dat wij in tijden van corona nog veilig samen…
Wandelingen kunnen maken
Buiten kunnen sporten
Jouw administratie kunnen doen
Het huishouden kunnen doen
Boodschappen kunnen doen
Planning voor de komende week kunnen maken

Individuele Ondersteunende Begeleiding

Prijsvraag: Stuur de oplossing naar info@iob.nu en maak kans op een mooie prijs.
In iedere nieuwsbrief (4 maal per jaar) zullen wij een leuke presentje weggeven bij de prijsvraag.

Recept voor een tulband:
Verwarm de oven voor op 175
graden (hetelucht).
Vet de tulbandvorm in met
boter.
Doe de zachte boter in een
kom en voeg hieraan toe:
kristalsuiker, vanillesuiker,
geraspte citroenschil, zout en
de eieren. Met de mixer op de
hoogste snelheid 2 minuten
roeren tot een glad mengsel
ontstaat. Daarna de bloem en
de melk toevoegen en dit nog
2 minuten goed mixen. Het
deeg in een beboterde
tulbandvorm doen en
ongeveer 70 minuten bakken.
Als de tulband is afgekoeld
deze bestrooien met
poedersuiker. Een plakje
tulband besmeerd met een
beetje boter is heerlijk! Eet
smakelijk!
Ondanks deze vreemde tijd wensen wij u Fijne
feestdagen en een goed nieuwjaar.
Groetjes Team IOB

