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NIEUWSBRIEF    April 2019 

 

Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2019. 

 

Voorjaarsmarkt 2019 

Op zaterdag 25 mei as. van 13.00 tot 15.00 uur zal weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt 

plaatsvinden. Hier kunt u zien welke mooie producten onze cliënten de afgelopen maanden 

voor u hebben gemaakt. Er zijn verschillende hout- en keramiekproducten te koop en ook is 

er weer een expositie van mooie schilderijen. Hieronder ziet u alvast een voorproefje.  

25 mei as. Zet de datum alvast in uw agenda!                                                                         

De uitnodiging vindt u onderaan de nieuwsbrief 
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JOEP. 

Sinds januari 2019 werken wij bij Loods360 met een nieuwe applicatie genaamd JOEP. 
 
Inzicht in uw zorg                                                                                                              
JOEP. is een applicatie waarmee een cliënt en zijn of haar omgeving op een veilige wijze 
toegang krijgt tot het zorgdossier en in contact kan komen met de hulpverleners. JOEP. is 
ontwikkeld door en voor zorgorganisaties, medewerkers en hun cliënten. De functionaliteit 
van JOEP. sluit naadloos aan op ons Zorg Informatie Systeem en daarmee op de processen 
en procedures binnen Loods360.   
 
Wie is JOEP.?                                                                                                                          
Joep is een persoonlijke online assistent voor mensen met een hulpvraag die graag de regie 
in eigen handen hebben. Joep assisteert hen 24 uur per dag en 7 dagen in de week bij het 
organiseren van ondersteuning. Via Joep hebben cliënten constant inzicht in hun 
persoonlijke zorgplan en doelen. Joep bewaart alle documenten veilig online waardoor men 
er overal en altijd inzicht in heeft en deze gemakkelijk kan delen. Ook kunnen cliënten via 
Joep zien wanneer hulpverleners komen, op welke dagdelen ze op de Loods worden 
verwacht en zijn afspraken gemakkelijk te beheren. Via een persoonlijke chatfunctie kunnen 
cliënten daarnaast veilig en snel contact leggen met zijn of haar hulpverleners. 
 
Waarom JOEP.?                                                                                                                      
Er wordt steeds meer van zorgorganisaties in Nederland gevraagd. Middelen worden 
schaarser en de bureaucratie neemt toe door regels, wetten en procedures. Hierdoor komt 
de directe tijd die aan de cliënt besteed kan worden onder druk te staan. Om de kwaliteit van 
zorg te kunnen waarborgen, moeten organisaties slimmer gaan werken. Hiervoor is 
innovatieve informatie- en communicatietechnologie een zeer belangrijk hulpmiddel. JOEP. 
is deze vernieuwende technologie! 
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Groepsactiviteit Ten Brinke 

Wij als Loods360 werden door Ten Brinke Interieurbeplanting gevraagd om hen te helpen 

met een aantal werkzaamheden daar. Zij benaderden ons omdat er een aantal jongeren van 

Loods360 daar stage lopen/liepen en wij zo iets terug konden doen voor hen. Bovendien was 

het voor ons een mooie gelegenheid om onze horizon iets te verbreden en eens te zien hoe 

het er daar aan toe gaat. 

We begonnen de ochtend bij de Loods en vertrokken vanuit daar naar Zevenaar, waar we 

rond half 10 aankwamen en eigenlijk meteen aan de slag konden! Het magazijn stond vol 

met dozen gevuld met kerstballen in alle maten en kleuren. 

We gingen aan het werk, maar er zat weinig logica in het systeem. Een paar weken hiervoor 

was een kleiner groepje van ons al gestart met het sorteren van de kerstballen, maar helaas 

was alles door elkaar gehaald. Daardoor was het begin vrij chaotisch, maar toch ook al wel 

met resultaten, want de dozen met gesorteerde ballen stapelden zich op. 

Het was even puzzelen, maar op een gegeven moment ontstond er een mooie 

samenwerking. We besloten de volle dozen weg te halen van de pallets, meteen te labelen 

en weg te brengen naar het magazijn. Daar hield een deel zich mee bezig, terwijl de rest 

doorging met het sorteren en Joris uit datzelfde magazijn dozen met ongesorteerde ballen 

tevoorschijn bleef toveren! 

Het lastigste was misschien nog wel het sorteren zelf, wat zowel op kleur als op grootte 

moest. Dat klinkt simpeler dan dat het is, want van elke kleur waren er zo veel verschillende 

tinten! Daarnaast moesten we ook controleren op afwijkingen en beschadigingen, die mogen 

het jaar erop niet weer gebruikt worden. 

Het was een leuke en leerzame ochtend, waar we allemaal ontzettend hard ons best hebben 

gedaan en we erachter kwamen dat een beetje structuur overal wel nodig is! 
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Werkervaringsplaatsen  

Loods360 biedt haar cliënten regelmatig een stage of werkervaringsplaats aan als onderdeel 

van het traject dat zij volgen. Ze maken hierdoor kennis met de werkvloer en kunnen zich op 

deze manier ontwikkelen om in de toekomst deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. 

Hieronder kunt u de ervaringen lezen van cliënten die op stage zijn geweest of een 

werkervaringsplaats hebben gehad. 

 

De werkervaringsplaats van Sanne bij Ten Brinke.                                                                                                                       

Eind september 2018 ben ik begonnen bij Ten Brinke en werkte ik er op de donderdag. In de 

periode dat ik hier heb gewerkt is mijn werktijd opgebouwd van 08.00 uur tot 12.30 uur in de 

eerste periode naar 08.00 uur tot 15.30 uur in de laatste periode. De plek bij Ten Brinke sloot 

goed aan op mijn studie, de opleiding tot bloemist, die ik gevolgd heb op het AOC Oost in 

Borculo en Enschede.  

Mijn werkzaamheden bij Ten Brinke bestonden uit het uit elkaar halen van bloemstukken die 

terugkwamen van klanten en bloemen sorteren en die weer in de goede doos leggen. 

Daarnaast werden de vazen en potten schoongemaakt en weer op de goede plek gezet. 

Dozen waarin bloemen lagen werden gesorteerd, zodat de juiste bloemen bij elkaar in een 

doos kwamen te liggen en ze weer netjes in de kast lagen. Ook waren er dagen dat ik 

andere werkzaamheden mocht doen, bijvoorbeeld  kerstbomen uit elkaar halen of weer in 

elkaar zetten in de kerstperiode. 

Ik vond dat er een fijne sfeer was binnen het bedrijf met leuke collega’s. Wat ik geleerd heb, 

is dat ik plezier heb in het werken met bloemen maar toch iets meer afwisseling en iets meer 

werkzaamheden nodig heb. Over het geheel vond ik het een leuke en leerzame plek om 

naar toe gaan.  

 

Schilderopdracht Vandaag Zorgvernieuwing 

Vandaag Zorgvernieuwing is het bedrijf dat 

JOEP. heeft bedacht. Zij kwamen bij Loods360 

kijken om te zien hoe wij werken en om JOEP. 

verder te bespreken. Het leverde ook nog iets 

extra’s op, namelijk een schilderopdracht voor 

Eline!  

Zij waren erg onder de indruk van de 

schilderijen die Eline heeft gemaakt voor in de 

sportstudio en wilden graag de vier karakters 

die bij hun applicatie horen afgebeeld hebben in 

dezelfde stijl.  

En zie hiernaast, iedereen was meer dan 

tevreden met het resultaat! 
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Kookactiviteit Jongeren 

Zoals u wellicht in een vorige nieuwsbrief heeft gelezen, is er binnen de Loods een keuken 

gerealiseerd waar men kennis kan maken met koken in de breedste zin van het woord. Je 

kunt hier onder deskundige leiding de basiselementen van het koken leren. Daarnaast wordt 

er 1 keer per maand op een doordeweekse avond gezamenlijk gekookt en gegeten. Je kunt 

dan je sociale netwerk vergroten en nog beter kennis maken met de andere mensen die in 

de loods een traject volgen. Tevens leer je samen te werken en zo een lekkere maaltijd te 

bereiden voor meerdere personen. 

Afgelopen maand was het alweer de 2e keer dat er een 

gezamenlijke kookactiviteit op het programma stond. Deze 

keer is er gekozen om shoarma te gaan maken met lekkere 

zelfgemaakte knoflooksaus. Net als de vorige keer was het 

weer volle bak en hebben 12 jongeren aangeschoven om 

te genieten van deze simpele maar heerlijke maaltijd. Ruim 

4 kilo shoarma en de nodige knoflook werd door enkele 

jongeren omgetoverd in een maaltijd waarbij het gezonde 

aspect in de vorm van sla niet mocht ontbreken.  

Aan de vegetarische jongeren was ook gedacht en er is 

dus blijkbaar ook vegetarische shoarma welke met veel 

smaak genuttigd werd. Tijdens de maaltijd kwamen leuke 

verhalen voorbij waar smakelijk om is gelachen. Het sociale 

aspect van het samen eten, afwassen en gezellig kletsen 

vormt een belangrijk onderdeel van deze kookactiviteit. Er 

wordt dan ook weer met veel plezier uitgekeken naar de 

volgende keer in mei! 

 

 

Hoe is het nu met onze jongste medewerker? 

Onze jongste medewerker Charlie heeft het erg naar haar zin in de Loods (en wij ook met 

haar).  Ze heeft zich al goed aangepast aan het ritme van menig jongere. Zij stemt zich 

steeds beter af op wat onze mensen nodig hebben. Ze houdt van spelen, lekker wandelen 

maar voelt ook heel goed aan als het even wat rustiger aan moet voor anderen maar ook 

voor haarzelf. Ze zoekt dan een rustig plekje op voor een dutje of om gewoon even lekker te 

liggen om op een stuk hout te knabbelen. Kortom: het gaat heel erg goed met Charlie in de 

Loods en iedereen vindt haar dan ook een echte meerwaarde voor de Loods. 
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