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20 januari 2023 
Even bijpraten 
 
Beste collega’s, 
 
Dagbesteding: 
Het was met deelneemster I een onrustige week op de dagbesteding. 
Inmiddels is zij opgenomen in de crisis opvang. 
De collega’s hebben goed en professioneel werk geleverd. 
Dank jullie wel daarvoor. Goed gedaan! 
 
Welke deelnemer bij welke senior? 
De lijst 'Welke deelnemer valt onder welke seniorbegeleider' (zoals in de 
teamvergadering besproken) staat in de backoffice map. 
 
Autisme en Genderidentiteit: 
Dinsdag 7 februari is er een (digitaal) autisme café met als onderwerp 'Autisme en 
Genderidentiteit' . 
Wellicht interessant. 
Als jullie je hiervoor willen aanmelden, laat het Carlijn even weten. 
 
Autisme in het nieuws: 
Fladderen en geen sokjes aan willen. 
 
Locatienieuws: 
Op Numbers zijn er nieuwe pannen. De oude waren al 4 maanden oud. Het is echt 
niet handig om met metalen vorken, messen of lepels in een pan te roeren met teflon 
bodem. Heel erg slecht voor je gezondheid. Er liggen nu houten spatels. 
 
Numbers: Leo is bezig met de plafondverlichting te vernieuwen. 
 
Happy Club: Komende weken zullen de stoelen vervangen worden. 
 
JSP  wifi: Er zijn twee netwerken te weten hiephoi, een ONBEVEILIGD netwerk voor 
de deelnemers en Happy Move een BEVEILIGD netwerk voor de begeleiders. 
Het wachtwoord hiervoor is: happycompany. 
Geef dit wachtwoord niet aan de deelnemers. We hebben er een paar bij die prima in 
staat zijn te hacken. 
Beide signalen komen uit 1 netwerk. Dus als de ene het niet doet, doet de andere het 
ook niet. Wij ontvangen het signaal via een aansluiting van het Jeugdspeelpark. 
 
 
 
 
 

https://www.nu.nl/kind-gezin/6245796/fladderen-geen-sokjes-aan-willen-reden-om-te-testen-op-autisme.html
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Konijnen: 
Onze konijnen produceren dagelijks een ongelofelijke berg “dropjes”, de vraag van 
de dagbesteding is dan ook om op zaterdag en zondag de meeste even op te 
scheppen en weg te gooien. 

 
Voor nu een fijn weekend! 
Groetjes van Nicky & Carlijn 
 


