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Mijn idee!

Mijn idee! Laat je stem horen.
In het voorjaar dienden 135 medewerkers een idee in om nog meer een verschil te kunnen maken
voor onze cliënten. Dit deden ze onder het motto: Samen maken we het verschil. Mijn idee!
Uit die enorme hoeveelheid ideeën selecteerden we de meest 20 kansrijke. De indieners van deze
ideeën mochten hun plan op 16 september tijdens een feestelijke bijeenkomst ‘verkopen’, want er
zouden 10 indieners gekozen worden die hun idee verder mochten uitwerken. Elke winnende indiener
kreeg vervolgens een coach die net de opleiding Ondernemen en Innoveren in de zorg had afgerond.
Samen hebben ze de afgelopen maanden gewerkt aan de verdere concretisering.
Welk idee help jij verder?
In dit boekje presenteren zij kort hun idee. Hun doel: jouw stem binnenhalen. Want jij kunt nú of op
het inspiratiefestival op 12 november stemmen op drie ideeën. De indieners van de 3 ideeën met de
meeste stemmen krijgen tijd en budget om ze van idee naar werkelijkheid te brengen.
Stemmen, hoe kan dat?
Je kunt tot 9 november per e-mail stemmen door de nummers van de 3 ideeën die jij steunt te mailen
naar innovatie@gemiva-svg.nl. Je kunt ook schriftelijk stemmen tijdens het inspiratiefestival op
12 november (tot 15.30 uur). Dit kan in het lokaal van ‘Samen Innoveren’ Mijn idee! Die middag zullen
de indieners ook aanwezig zijn om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen.
Omdat iedereen maar één keer mag stemmen, stem je onder je eigen naam.
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Mijn portret | een (digitaal) boek over je leven

Dit gave levensboek maak je zelf. Op de computer, op je smartphone of op
papier. Zo laat je zien wie jij bent en wat je meemaakt. In woorden, foto’s,
tekeningen, filmpjes en verhaaltjes. Je kunt steeds dingen toevoegen. Je
kunt het boek op je computer of smartphone laten zien aan anderen. Je
kunt ook het boek openslaan en aanwijzen wat je beleefd hebt. Met Mijn
portret bewaar je herinneringen voor later. Maak het mooiste verhaal
over je zelf. Met oude en nieuwe foto’s, filmpjes van vroeger en van nu,
verhalen en tekeningen. Alles kan en mag.
Het boek komt er, maar we hebben wel jouw steun nodig!
Dus stem op ons idee.
Mariska van Klink en Gerrie Lammé, met ondersteuning van Daniella Ju
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In onze ateliers, activiteitencentra, werk- en leerbedrijven maken cliënten mooie producten en
leveren ze zinvolle diensten. Telkens worden nieuwe mogelijkheden gevonden om kwalitatief
hoogwaardige eindproducten te maken.
De Webshop van Gemiva-SVG Groep is straks de etalage waarop eindproducten vanuit alle regio’s te
zien zijn. De unieke, vaak handgemaakte producten zijn zichtbaarder voor een groter publiek. De
Webshop laat zien wat er allemaal kan en inspireert: “Dat maken wij ook! Hoe komen wij met ons
product op de Webshop?”
Het Webshopteam (medewerkers en cliënten) stelt heldere voorwaarden aan producten en
ontwikkelt een ondersteunende, handzame werkwijze. Dit gebeurt in samenwerking met locaties.
Zo worden mogelijkheden én grenzen zorgvuldig afgestemd.
Heb je een product of dienst die lokaal wel verkocht wordt, maar nog niet webshopproof is? Dan
denkt het team met je mee over hoe dit wel zou kunnen lukken.
Ook zin in een Gemiva-SVG webshop? Stem op mijn idee!
Annelies Drenth, met ondersteuning van Irma Bik
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Melding Geluksmoment Cliënt

Als er iets fout gaat in de ondersteuning van cliënten, dan melden we dat intern. Goed natuurlijk,
want ‘van je fouten kun je leren’. Maar die invalshoek is wel een beetje eenzijdig… Van wat goed
gaat, kunnen we net zo veel leren. Bovendien word je daar ook
veel blijer van. Daarom maak ik me in het kader van ‘Mijn idee’
hard voor de Melding Geluksmoment Cliënt, zodat we als
organisatie enthousiast worden en leren van de hoogtepunten en
fijne momenten in het leven van cliënten.
Geluksmomentjes ophalen draagt bij aan goede zorg leveren. Het
sluit aan bij wat er al gebruikt wordt, zoals oplossingsgericht
werken en Dit vind ik ervan.
Worden wij straks de eerste organisatie die naast incidenten ook
geluksmomenten meldt? Kom maar op met je stem!
Hennie Blok, met ondersteuning van Anita van Mastrigt

Stemmen? Mail jouw 3 favorieten voor 9 november naar innovatie@gemiva-svg.nl

4

Wereldwijde puzzelhulp

De schrik van iedere puzzelaar: is hij eindelijk klaar, mist er een stukje… Daar vond het Ontbrekendestukjes-project een gat in de markt: vanuit Dordrecht helpen we puzzelfans van over de hele wereld
aan het zoek geraakt puzzelstukje van hun Jan van Halsteren puzzel. Een unieke dagbesteding voor
cliënten. En die mogelijkheid willen we uitbreiden! Er zijn diverse werkzaamheden binnen het
project. Het leggen van puzzels, puzzelstukjes zoeken, maar ook enveloppen schrijven en mailen.
Wij zijn op zoek naar locaties die ons willen helpen met het leggen van de
puzzels. En naar locaties die inleverpunt willen zijn, zodat mensen hun
gedoneerde puzzel dicht bij huis kunnen inleveren.
Het project is zo leuk, zo zinvol, zo uniek dat we het ook voor andere
puzzellijnen op zouden kunnen zetten op een andere locatie! We helpen
graag met het opzetten hiervan.
Wil je dat we tijd krijgen voor deze uitbreidingen? Dan help je ons met je
stem! Bedankt alvast.
Crista Scherpenisse, met ondersteuning van Ineke van Wageningen
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Pakketoppikpunt Swetterhage

Ben je ook wel eens je pakket kwijt!? Iets besteld en dan de vraag ‘Waar is mijn pakket gebleven?’
Mijn ultieme doel is dat we op Swetterhage de vraag ‘Voor wie is dit pakket’ niet meer hoeven
stellen. Woningen blij, ondersteunende diensten blij, magazijnmedewerkers blij en receptionistes
blij.
Hoe dan? Interviews en diepgaand onderzoek leverde voor de
oplossing een grote gemene deler op: altijd een duidelijke
adressering, verwijzing naar een gebouw/dienst door middel
van de gangbare afkortingen met het nummer. Dat en nog
meer praktische zaken zorgen voor een inhaalslag op het
gebied van een vlotte ontvangst zonder zoektocht!
Zie jij dit ook wel zitten? Stem dan op mij, dan kan ik aan de
slag!
Ria Bosman, met ondersteuning van Yvonne Verboon
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Innovatieruimte

De cliënt heeft baat bij de innovatiemiddelen die er al zijn en die een steeds grotere plek krijgen in de
zorg. Denk aan de robotkat, interactieve vloer- en tafelprojecties, ZORA en VirtualReality-beelden.
Door als professional gebruik te maken van deze middelen, kun je cliënten op een speelse
interactieve manier stimuleren om te bewegen, te praten, te spelen, te ontspannen.
Dit heeft een toegevoegde waarde voor hun ontwikkeling. Mijn droom is om een innovatieruimte te
creëren. Overdag kunnen cliënten met hun ouders, vertegenwoordigers of begeleiders de
innovatieruimte beleven. In de avonduren kunnen
zakenpartners en mensen van buitenaf op afspraak
terecht.
Heb jij er ook wel oren naar om met een cliënt op één
plek verschillende innovatieve mogelijkheden te
ontdekken? Dan weet je op wie je stemmen moet!
Petra Horsten, met ondersteuning van Lenette
Wayenberg
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BSO+ Omdat jij ook jezelf wilt zijn

Uit eigen ervaring ben ik erachter gekomen dat er in Gouda en omgeving geen buitenschoolse
opvang is voor kinderen met psychische problematiek, zoals ADHD/Autisme, met een normaal tot
hoog IQ. Mijn idee is om een BSO+ op te zetten voor deze doelgroep. Om dit te realiseren ben ik in
gesprek met verschillende partijen voor onder andere een geschikte ruimte. Doel is bieden van een
veilige plek, ontspanning en contact met leeftijdsgenoten met de structuur/begeleiding die nodig is.
Samen voor ieder kind!
Herken je dit verhaal in je werk/omgeving? Dan kom ik graag
met je in contact via berdina.zonneveld@gemiva-svg.nl.
Vind je dat mijn idee in de regio Gouda gerealiseerd moet
worden? Geef me je stem!
Berdina Zonneveld, met ondersteuning van Marion de
Groodt
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Een avondje naar de bioscoop, een verjaardag of spontaan uit eten…
Dat doet ieder mens goed! Voor ouders van een kind met een beperking, is
dat niet altijd vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk om de zorg voor hun
kind vol te kunnen houden. Waar in de meeste gezinnen het buurmeisje van
14 prima kan oppassen, hebben deze gezinnen meer nodig.
Zij zoeken niet een oppas, maar dé oppas!
Alle studenten/medewerkers die aan de slag gaan als Dé Oppas volgen een
training bij Gemiva, waardoor zij kennis hebben van o.a.: autisme, geef me
de 5, veilig verder, epilepsie, kinder-ehbo, medicatie, en nog meer.
Er is veel vraag naar Dé Oppas! Gun jij ouders ook een getrainde oppas?
Stem op Dé Oppas en help mee het idee zo snel mogelijk te realiseren!
Anita Meijer, met ondersteuning van Thessa Buntsma
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De Haven

Ondanks alle verschillende vormen van zorg die de Gemiva-SVG Groep in
Leiden en omgeving biedt voor kinderen is er helaas nog altijd een grote
groep die tussen wal en schip valt. Deze kwetsbare kinderen zijn niet
‘beperkt genoeg’ voor een kinderdagcentrum, maar wel ‘te beperkt’ voor
een reguliere opvang na schooltijd. Zij hebben bijvoorbeeld autisme, ADHD,
een ontwikkelingsachterstand of ouders met een verstandelijke beperking.
Onderzoek en ervaring wijzen uit dat er een grote behoefte is aan opvang
na schooltijd (BSO). Hier kunnen deze kinderen, net als hun
leeftijdgenootjes, gewoon spelen en leren, op het juiste niveau en in een
omgeving waar ze zich prettig en veilig voelen. Helaas kunnen deze
kinderen nu nergens terecht en is er sprake van een bureaucratisch doolhof van regeltjes en criteria.
Hier gaat de Gemiva-SVG Groep eindelijk eens verandering in brengen.
Geef je stem en geef deze kinderen de veilige Haven die zo hard nodig is!
Ria van der Klauw, met ondersteuning van Marieke Klijndijk
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