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Opening Time-Outvoorziening
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Medewerkertevredenheidsonderzoek: doe mee!
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Kennismaken met Joost Jan Stolker
Onze nieuwe directeur zorg, Joost
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Joost Jan vindt dat de ontwikkeling van
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‘Samenwerken met anderen is een van

Met zijn dienstverband bij Arkin keert

wetenschappelijk onderzoek goed

de aantrekkelijke aspecten van mijn

Joost Jan Stolker (43) terug naar zijn
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Kwetsbaar
Joost Jan heeft sinds zijn
opleidingstijd speciale belangstelling
voor ernstig zieke, chronische
cliënten. Ook in zijn huidige functie
heeft hij veel te maken met deze
groep. ‘Het zijn heel kwetsbare
mensen die makkelijk buiten de boot
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beweging is. Verbetering van de
kwaliteit van leven vanuit
cliëntenperspectief is bijvoorbeeld een

Kliniek Jean Desmetstraat: supported living!
Kliniek Jean Desmetstraat op IJburg wordt begin oktober in gebruik genomen door cliënten van de
derde verdieping van Kliniek Akerwateringstraat (die eind 2008 wordt gesloten) en cliënten van
Kliniek Passeerdersstraat.
In de nieuwe kliniek zal worden gewerkt met het supported living model. Nieuwe kliniek, nieuw
model, nieuw team, een unieke situatie! Het team is al begonnen met een training supported living.
Ook in de LTP Noord zal met supported living worden gewerkt. In beide gevallen gaat het om een
pilot.
In de tweede helft van november vindt de officiële opening plaats van Kliniek Jean Desmetstraat.
Deze zal worden verricht door wethouder Marijke Vos. Binnenkort volgt meer informatie over de
opening.

