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De eerste editie van de Nieuwsbrief in 2017 is gevuld met nieuws over de verbouwing van
Jottem. U leest over onze tijdelijke werkplek bij De Zijl Bedrijven op de Nachtegaallaan
41-43 in Leiden en nog veel meer ander nieuws.

Stand van zaken verbouwing
De verbouwing van Jottem is inmiddels in
volle gang. Helaas is dit een stuk later op
gang gekomen dan gepland i.v.m. de
intensieve asbest sanering. Dit heeft als
resultaat dat de oplevering van ons
gebouw is verschoven van voor de zomer
naar het najaar van 2017.
In de fotoreportage kunt u zien dat het om
een grondige verbouwing gaat.
Er is ook nog regelmatig bouwoverleg met
de betrokken partijen en onlangs hebben
we met de interieurontwerpster de
kleuren en materialen doorgenomen. Dit
gaat heel mooi worden, gekozen is voor
blauw- en groentinten.

over een aantal zaken. Ze stelden vast dat
ons kwaliteitssysteem werkt en voldoet
aan de eisen voor een certificaat.

MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)
Eind 2016 heeft de Gemiva-SVG Groep
een MTO uit laten voeren door Effectory.
Dit onderzoek ging over de werkbeleving
van de medewerkers. Iedereen heeft de
kans gekregen om het onderzoek in te
vullen en zijn/haar mening te geven. Alle
feedback zullen we samen om zetten naar
actie.
Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Audit
Het HKZ-certificaat van de Gemiva-SVG
Groep wordt verlengd.
In de eerste week van december 2016
bezochten vier medewerkers van een
externe organisatie (LRQA) ruim twintig
locaties en ondersteunende diensten. Zo
werd ook een bezoek gebracht aan
Jottem. De locatiemanager en twee
persoonlijk begeleiders werden bevraagd

Monique en de bakgroep hadden voor de
uitslag van het MTO een heerlijke taart
gebakken die we tijdens de vergadering
hebben opgegeten.

Teamreflectie

Onze tijdelijke huisvesting

Op Jottem hebben wij aandacht besteed
aan teamreflectie. Hoe bewust werken wij
met de visie van Gemiva? Hoe centraal
staat de cliënt en heeft de cliënt
voldoende regie over zijn of haar eigen
leven? Hoe draagt onze professionele
ondersteuning hieraan bij?
De begeleiders van de betreffende
groepen hebben in de voorbereidingen
een cliënt gekozen en nagedacht over de
kwaliteit van zijn of haar leven.
We hebben letterlijk een foto neer gezet
van de cliënt en onze ervaringen, verhalen
en meningen gedeeld. Hierdoor kun je als
team tot nieuwe inzichten komen en je
bewust worden van de dingen die je doet.
Vervolgens kijken we of er conclusies of
verbeterpunten te vinden zijn waar we
mee aan de slag gaan.

Sinds eind oktober 2016 hebben wij een
tijdelijk onderkomen bij de DZB
groenvoorziening. Hier zijn wij te gast
zolang de verbouwing van het nieuwe
Jottem duurt. Voor de dienstverlenende
en creatieve groep was er een grote loods
beschikbaar. Door een zo goed mogelijke
indeling met kasten te maken, is er een
gezellige, werkbare ruimte gecreëerd.
Voor onze cliënten was het wel even
wennen, maar dat ging sneller dan
gedacht. Sterker nog: doordat we met
twee groepen in één ruimte werken, vindt
er steeds meer uitwisseling plaats.
Doordat er meer reuring is, merken wij dat
cliënten nieuwe ideeën opdoen.
Omdat wij ons vlakbij manege Moedig
Voorwaarts bevinden, kunnen er dagelijks
wandelingetjes gemaakt worden richting
de paarden. Ook de Kempenaarstraat met
z’n winkeltjes is binnen loopafstand en er
is verder genoeg groen in de omgeving om
een frisse neus te halen. Wat de
werkzaamheden betreft zijn we iets
beperkter. Zo kunnen er geen kaarsen
gemaakt worden. De tijd die vrijkomt
wordt besteed aan sport en spel wat de
conditie van onze cliënten weer ten goede
komt.
De bakgroep maakt gebruik van een
professionele roestvrijstalen keuken en
een gedeelte van de kantine bij de DZB.
Het maken van onze bakproducten gaat
gewoon door en zijn net zo lekker als u
altijd gewend bent van ons. Een hoekje
wat gedeeltelijk is afgeschermd door lage
kasten gebruiken wij om koffie te drinken
en te lunchen.
De vele medewerkers van de
groenvoorziening van DZB gebruiken de
kantine uiteraard ook maar hebben onze
verse bakproducten al snel ontdekt!

Bus Jottem
Vanaf heden is Jottem in het bezit van een
eigen personenbus. Wij zijn hier natuurlijk
erg blij mee. Het idee is om mogelijk ook
zelf een stuk woon-werk vervoer op te
pakken. Dit gaan we nog proberen te
organiseren. We kunnen in ieder geval
onze projecten in de buurt weer goed
opstarten.

Jottem op Facebook

Kerstfeest 2016

Social media is tegenwoordig één van de
manieren om informatie met elkaar te
delen. Ook Jottem probeert hier zo actief
mogelijk aan mee te doen. Wilt u naast de
Nieuwsbrief op de hoogte blijven? Like
ons dan op Facebook: Jottem-GemivaSVGgroep.

Vorig jaar, op vrijdag 23 december,
hebben we met alle groepen kerst
gevierd. Onze stagiaire Jet had er een
project van gemaakt en samen met steun
en toeverlaat Alinda een plannetje
uitgedacht.
Alle groepen gingen iets maken voor de
lunch. Dat hebben we met elkaar in de
kantine van de kwekerij op gegeten.
Het werd een gezellige ochtend en de
tomatensaus vloog door de
dienstverlenende groep. Wij moesten daar
namelijk pizza’s maken. En met behulp van
de creatieve buren is dat zeer goed gelukt.
Ook werden er champignons gevuld en
hadden de bakkers van de bakgroep kleine
amandelbroodjes voor bij de koffie
gemaakt. Soep was er zelfs ook nog. Dit
tezamen met lekkere broodjes uit de oven
maakte dat we ons helemaal tonnetje
rond aten. Daarna stond dansen op het
programma. De kerstswing werd wat
uitgesteld, maar evengoed hebben we
toch fijn gedanst. Marco gaf nog een
prachtige demonstratie van de chachacha.
Daarna ging iedereen moe maar voldaan
naar huis, de kerstvakantie tegemoet.

Kerstmarkt
Op 10 december 2016 hebben wij op de
kerstmarkt in Oegstgeest gestaan. Op het
Boerhaaveplein stonden meerdere
kraampjes. Jottem verkocht eigen
gemaakte producten zoals kaarten,
slingers, kaarsen, bezems en stoffer en
blikken. Linda, Krista, Frits, Michael en
Stephan kwamen ons enthousiast helpen
met de verkoop. Het was een gezellige
dag.

Creatieve groep
De afgelopen periode is de creatieve
groep druk bezig geweest met het
decoreren van wel 60 dienbladen. Deze
dienbladen worden gegeven als attentie
aan de vrijwilligers van de schaatsbaan in
Leiden. Het resultaat is prachtig en we
maken het met heel veel plezier!

Korte berichten:
-

-

-

-

Op 2 oktober 2016 overleed
onverwachts Marielle Smits. Zij
woonde op de Vreewijkstraat en
werkte elke woensdag op de
bakgroep van Jottem. De andere
dagen werkte ze bij Uit de Kunst.
We missen haar grapjes en vrolijke
lach.
Monique Overdijkink is vanaf de
zomer gaan werken bij het
Raamwerk in Katwijk.
Leonie Zandbergen, Mathijs
Vegter, Celeste Tukker en Monique
van Rijn werken op dit moment als
invalkrachten op Jottem.
Op 1 februari is de nieuwe website
van Gemiva in gebruik genomen.
Neemt u maar eens een kijkje op
www.gemiva-svg.nl.

Sluitingsdagen 2017
Tweede Paasdag 17 april
Koningsdag 27 april (inventariseren
28 april)
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaart 25 mei (inventariseren
26 mei)
Tweede Pinksterdag 5 juni
Kerstmis 25 en 26 december
Nieuwjaar 1 januari 2017

Overzicht e-mailadressen van de
groepen
Dienstverlenende groep:
Jottem.dienstverlenend@gemiva-svg.nl
Creatieve groep:
Jottem.creatief@gemiva-svg.nl
Bakgroep:
Jottembakgroep@gemiva-svg.nl

Bereikbaarheid
Medewerkers van Jottem zijn iedere
werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 16.00
uur. Van 12.00 tot 13.00 uur lunchen wij.
Wij vragen u hiermee rekening te houden
en alleen te bellen als het dringend is. U
kunt ons telefonisch bereiken via
071 51 71 950.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief
nog vragen of opmerkingen? Of heeft u
andere vragen die geen betrekking
hebben op de nieuwsbrief? Neem dan
contact op met Marja van Dorp,
locatiemanager, via
marja.van.dorp@gemiva-svg.nl.

