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ZOMERVAKANTIE VOOR DE DEUR
WERKZAAMHEDEN VAN UW HUISHOUDELIJKE HULP
Het gebeurd erg vaak dat voornamelijk inval hulpen worden
ingezet voor huishoudelijke taken die behoren tot de
wekelijkse en of jaarlijkse taken die door de vaste hulp niet
worden uitgevoerd. Wij vragen u als cliënt hier ook een klein
beetje op te letten, zodat onze invalhulp niet onnodig worden
overbelast. In ons zorgdossier zit een duidelijk overzicht
(Tabblad 2) wat u als cliënt mag verwachten van u
huishoudelijk hulp. Voor de medewerker staat hier ook
duidelijk omschreven wat u als cliënt mag verwachten. Wij
geven u een klein geheugensteuntje op een rij:

keuken reinigen verstaan we: afwassen, kasten afnemen aan
de buiten, binnenkant en bovenop, het fornuis schoonmaken
en schoonmaken en eventueel ontdooien van de koelkast.
Werkzaamheden in de Slaapkamer zijn: opmaken en,- of
verschonen van de bedden. Badkamer klusjes zijn onder
andere: reinigen van het toilet, afnemen van deuren, tegels,
en meubilair. Andere overige werkzaamheden kunnen zijn:
kleding en linnengoed wassen, drogen, ophangen, vouwen en
strijken, opruimen van kasten, het poetsen van koper/zilver
en het vegen van het balkon, maar deze laatste werkzaamheden vinden uiteraard plaats in gezamenlijk overleg tussen u
en uw hulp.

Huiskamer schoonmaken, hieronder verstaan we: stof
afnemen, stofzuigen, dweilen, vitrages wassen,
lamellen/jaloezieën schoonmaken, ramen lappen,
boodschappen doen en vervolgens opbergen. Onder het kopje

NOES VIOLET
HOMO AMBASADEUR VOOR OUDEREN
De Gemeente Capelle aan den IJssel
voert een actief beleid op het gebied van
de LHBT gemeenschap. LHBT staat voor:
Lesbisch, Homoseksueel, Bi-seksueel en
Transgender.

THUISZORG INIS HERKENBAAR
ONDERWEG
Heeft u ons al zien rijden met ons
kleurrijke INIS logo!

ik mijn invloed gebruiken om hun leven
plezieriger te maken. Want zou het niet
geweldig zijn als dat gaat leiden tot
activiteiten in Capelle, waar roze
ouderen elkaar kunnen ontmoeten en
onbekommerd zichzelf kunnen zijn?
Samen met de gemeente kan ik sneller
zaken voor de bakker krijgen. Daar trek ik
De Gemeente Capelle aan den IJssel
graag iedereen voor over de streep. Ik
heeft drie ambassadeurs aangesteld met ben er klaar voor.’
ieder een eigen doelgroep. Voor
‘senioren’ in Capelle aan den IJssel is dit Een belangrijke activiteit staat inmiddels
Noes Fiolet. Noes is een bekende
in de steigers. Noes houdt op 13 Juni de
verschijning in Capelle en bezit een groot eerste Regenbooglokaal netwerk. Zo heeft hij al jaren een salon waar iedere
dansschool en is maandelijks op de
oudere homo,
lokale ether te horen met zijn radio
vriend, vriendin en
programma ‘uit de kast’
familielid welkom
is.
Op dit ogenblik oriënteert Noes Fiolet
zich specifiek op de senioren ‘Zo hoor ik noes@noesfiolet.nl
wat de wensen en behoeften zijn en kan tel: 06-53288739

CLIËNTENRAAD
Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is
iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad is
onafhankelijk en cliënten, hun vertegenwoordigers en familieleden kunnen zitting
nemen in de raad. Ook bij INIS vervult de cliëntenraad een belangrijke functie.
Een cliëntenraad praat mee over de werkwijze en gang van zaken binnen een
organisatie en geeft advies vanuit de ervaring van de cliënt. Heeft u interesse om in
deel te nemen aan deze raad, schrijft u dan uw motivatie op in een brief en stuurt u
deze aan info@thuiszorginis.nl, t.a.v. Ida Stout.

