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Nieuwsbrief juni 2022 

 

 
 

 
 
VOORSTELLEN: DARLOURDES DE ROOIJ 
VIVO groeit en daar zijn we trots op!  
Begin dit jaar is Darlourdes de Rooij bij VIVO gestart als 
vaktherapeut-beeldend. We zijn ontzettend blij dat Darlourdes 
ons team komt versterken. Graag stelt ze zich aan jullie voor. 
 

 
 
"Stilstaan bij waar ik dankbaar voor ben, en wat mij gelukkig 
maakt is hoe ik mijn dag dagelijks start." 
Hoi allen! 
Ik ben Darlourdes het nieuwste Vivo teamlid! 
Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag en kom dan gezellig 
op en neer gereden vanuit Middelburg. Ik woon daar nog maar 
net want ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Lees meer 
 
ZILLIZ -EXTRANET 
VIVO hecht veel waarde aan duidelijke en open communicatie. 
Daarom zijn we in januari een proef gestart met het Zilliz 
extranet, een cliëntenportaal voor ouders, verzorgers en/of 
cliënten. Als betrokkene kan je via een webapplicatie op je PC, 
laptop of mobiele telefoon eenvoudig meelezen in de 
rapportages of dossier items. Het is voor de betrokkenen ook 
mogelijk op rapportages of dossier items te reageren. En dit alles 
natuurlijk in een beveiligde omgeving. 
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POPtalk 
Op 7 juni heeft het VIVO-team de POPtalk workshop van Trudy Borst gevolgd. Een interessante en 

leerzame training! Met POPtalk vat je de eigen werkelijkheid in een beeld en dat maakt het 

eenvoudiger om er woorden aan te geven. POPtalk brengt communicatie in beeld. 

 

 
TRAINING: ‘IEDER KIND IN ZIJN KRACHT’ 
In het najaar start de training ‘Ieder kind in zijn kracht’. Onze sociale weerbaarheidstraining vergroot 

het zelfvertrouwen van het kind en werkt naar een positief zelfbeeld. De training biedt ieder kind, 

samen met zijn of haar ouders, de kans om zijn eigen kracht en kwaliteiten te ontdekken en zich 

daarmee te verbinden met de ander. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden zijn het 

uitgangspunt van deze training. Klik hier voor meer informatie.  

 

AGENDA NAJAAR 2022 
De data van de trainingen en ateliers staan op onze website. Kijk voor het actuele overzicht op 

www.vivozorg.nl/agenda.  

 

 

https://www.vivozorg.nl/ouder-kind-training/
http://www.vivozorg.nl/agenda/

