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Introductie
Er zijn alweer drie maanden van 2018
voorbij gevlogen. Dit jaar krijgen we
te maken krijgen met een nieuw PGB
portaal dat onze klanten gaan gebruiken. De Vereniging van Gemeenten en
DSW zijn hiermee druk bezig. Wat de
rol van de SVB hierbij is of blijft, is nog
niet duidelijk. Wel duidelijk is dat er
voldoende tijd wordt geïnvesteerd en
relevante partijen hierbij worden betrokken. Zodat het een systeem wordt
dat gebruiksvriendelijk werkt en het
gemakkelijker maakt om PGB budgetten te beheren. Ook Levin is hierbij
betrokken en wij kijken mee met de
concepten en geven onze mening
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n.a.v. onze ervaring hiermee. Vanaf 15
februari zijn 40 PGB-houders het nieuwe portaal aan het invullen alsof het
echt werkt. Dit gaan zij doen met minimale kennis van het systeem zodat ze
dit nog beter kunnen testen. Wanneer
het portaal echt voor iedereen in ge-

bruik komt, is nog niet duidelijk. DSW
wil het portaal niet eerder voor iedereen toegankelijk maken voordat alle
‘kinderziektes’ eruit zijn. Dat lijkt ons
een goede zaak. De eerste proef gaat
in juni plaatsvinden. We houden u op
de hoogte over deze ontwikkeling.

Financieel nieuws van Myrto
Ik ben Myrto en ik zorg bij Levin voor
de financiële administratie bij onze
klanten. Mijn advies voor het goed
opstarten van 2018 is:
ü Controleer of uw overeenkomst per
1 januari 2018 is goedgekeurd door
het Zorgkantoor en de SVB.
ü Geen brief ontvangen van uw Zorgkantoor over de goedkeuring van
de zorgovereenkomst per 1 januari
2018? Bel dan direct met het Zorgkantoor om hiernaar te vragen.

dat er budget was? Dan kunnen we
samen bekijken naar hoe dit opgelost
kan worden. Ik werk tegenwoordig
i.p.v. 16 uur, 36 uur per week voor
Levin als administratief en financieel
medewerker! U zult mij dus regelmatiger aan de telefoon krijgen dan u
gewend was.

Bij eventuele problemen kunt u altijd
contact met mij opnemen. Heeft u
bijvoorbeeld meer zorg ingekocht dan
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Team- of familieklusdag
Volgende maand wordt, na een
grootse renovatie, het wooninitiatief
De Nederhof eindelijk opgeleverd.
Omdat dit een historisch pand is,
blijven er nog een hoop klussen liggen, zoals: muren verven, kozijnen
lakken, tuinwerkzaamheden enzo-

voorts. We zijn al benaderd door
een bedrijf en een familie die graag
een dagje willen helpen. Wil jij graag
helpen, ken jij bedrijven of wil jouw
werkgever een maatschappelijk doel
voor het jaarlijkse teamuitje? Laat dit
ons weten.

Samenwerkingen
Levin werkt graag samen met andere
stichtingen, bedrijven of organisaties
om te zorgen dat er meer mogelijkheden voor dagbesteding beschik-

baar zijn voor onze klanten. Werk jij
bij een leuke organisatie of heb je
een eigen bedrijf met een activiteit
die onze doelgroep kan aanspreken?

Laat het ons weten. We staan altijd
open voor een kennismaking om te
kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.

Logeerdata 2018 Levin

De logeerdata voor de rest van het jaar is ook bekend!:

6-8 juli vakantiepark Kijkduin
3-5 augustus boerderij Dichtbij
17-19 augustus vakantiepark Kijkduin
14-16 september Duinrell
12-14 oktober boerderij Dichtbij
9-11 november vakantiepark Kijkduin
7-9 december vakantie park Kijkduin
Deze data zijn ook terug te vinden op onze website:
www.levin-zorg.nl/opvang-logeren. Aanmelden kan
via Femke Trommar: f.trommar@levin-zorg.nl.

Nieuwe coordinator Jeugd en Individuele begeleiding
Femke Trommar leidde samen met
Marloes Rutteman onze opvang
na school, tijdens vakanties en
organiseerde de logeerweekenden.
Femke gaat een aantal maanden

rondreizen en stopt daarom als
coördinator per eind april. In mei
krijgt Marloes er een nieuwe duocollega bij om de coördinatie van
Femke over te nemen. Wij zullen

Janske van Haren binnenkort aan
jullie voorstellen. Marloes en Janske
gaan naast de jeugdactiviteiten ook
de Individuele begeleiding voor alle
klanten van Levin coördineren.
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nieuw!

Dagjes-weg naar attractiepark
Omdat logeren voor sommige
kinderen best een grote
stap is, organiseert Shanti
(samenwerkingspartner van
Levin) nu ook dagjes-weg
tijdens het weekend. We gaan
op de volgende data eropuit
met een groep jongeren
vanaf 12 jaar (mits voldoende
aanmeldingen):

DUINRELL
(Wassenaar)
• Zaterdag 5 mei
• Zaterdag 2 juni

DRIEVLIET
(Leidschendam-Voorburg)
• Zondag 6 mei
• Zondag 3 juni

We verzamelen om 11.00 uur bij de ingang van het park. Om 16.30
uur staan we ook weer hier om opgehaald te worden. Interesse?
Bel ons voor de tarieven en mogelijkheden: 070 820 0523.

Vacatures

Op dit moment hebben wij diverse vacatures als begeleider bij één van onze wooninitiatieven of voor
individuele begeleiding met verschillende zorgvragen. Wij gaan onze medewerkers ook meer ‘allround’
inzetten, dus ben jij geïnteresseerd om niet aan één vaste werkplek vast te zitten of wil je verschillende
werkervaring opdoen? Geef dat dan aan ons door. Kijk voor alle vacatures op de website of op Facebook.
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Over Levin
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor deze
nieuwsbrief? Wij luisteren graag naar u! Stuur een
bericht naar: e.malherbe@levin-zorg.nl of bel direct
met Eveline Malherbe op: 06 248 67 931.

Social mediakanalen
Regelmatig plaatsen wij pgb nieuws, artikelen of leuke
verhalen van onze medewerkers of klanten op Facebook:
www.facebook.com/levinzorg.
Maar volg ons ook op de andere kanalen:
www.linkedin.com/LevinZorg
www.levin-zorg.nl.
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