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Ga mee op pad met Monique Kerremans
en neem een kijkje in de werkweek van een
wijkverpleegkundige bij Rinette Zorg.
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Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen en/of op enigerlei
wijze worden gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van de
uitgever. Dit magazine is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld en Zorg
van Rinette is niet aansprakelijk voor

Informatie adverteerders
Eelco Kraan

eventuele onjuistheden in deze uitgave.

RINETTE VERTELT…
In onze vorige uitgave
stonden we uitgebreid stil
bij corona. De pandemie
was een aantal maanden
gaande al wat veel
gevolgen had voor onze
omgeving. Sterker, de
impact was enorm. En
daarmee voor de zorg,
want hoe kon deze zo
veilig mogelijk geleverd
blijven worden?
We zijn inmiddels een
jaar verder. Corona is
nog altijd onderdeel van
ons dagelijks leven. Maar
gelukkig is er ook weer
ruimte om aan andere
dingen te denken, zoals u
in dit vierde nummer van
Rinette vertelt kunt lezen.
Rinette Zorg is op allerlei
fronten voortdurend bezig
om het niveau van de
organisatie en van haar
werk naar een nóg hoger
niveau te tillen. En dat lukt,
want uit recent onderzoek
onder cliënten die
wijkverpleegkundige zorg
krijgen, blijkt dat zij Rinette
een heel mooi cijfer geven.
Die 8,5, die mag Rinette
met een vette glimlach in
haar zak steken.
Hoe de thuiszorg in
Nederland is gegroeid
tot de bezige bij van nu is
te lezen in dit magazine.
Wijkverpleegkundige
Monique vertelt hoe

mooi haar werk is. Dat
enthousiasme is er ook
bij andere medewerkers.
Een aantal van hen,
bezig met een opleiding,
vertelt erover. Zoals de
leden van de Raad van
Commissarissen in een
interview uitleggen wat zij
voor Rinette Zorg willen
betekenen.
Iedereen is bezig met
het welzijn van Rinette
en haar cliënten. Wij
als Cliëntenraad
natuurlijk ook. Wat
leeft er onder
de cliënten, hoe
kunnen we hen
daarin bijstaan?
We zijn er om
te luisteren, te
ondersteunen,
te informeren,
te verwijzen. Dat
doen we met veel
plezier. Zelf hebben
we één belangrijke
wens en deze is
uitbreiding. Cliënten,
mantelzorgers: u bent
meer dan welkom. Hoe?
Dat leest u verderop in
deze uitgave.
Ik wens u veel
leesplezier.
Frans van den
Bogaard
Voorzitter Cliëntenraad
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E E N 8, 5 VOOR RINETTE

CAREN

ZELF DE REGIE HOUDEN
EEN 8,5 VOOR RINETTE…
CLIËNTEN VOELEN ZICH BIJ
ONS OP HUN GEMAK.
Dat durven we rustig te zeggen op basis van de uitkomsten van recent
onderzoek. Net als andere jaren is voor de zomer onder onze cliënten die
wijkverpleging ontvangen onderzoek gedaan naar hun tevredenheid over
Rinette Zorg. Dit onderzoek heet de PREM Wijkverpleging en is uitgevoerd
door onderzoeksbureau Triqs.
U gaf ons gemiddeld een 8,5. Een serieuze bevestiging
voor ons dat we op de goede weg zitten. In 2019 was
onze score namelijk een 7,5 en in 2020 een 7,7. U
beoordeelt ons dus almaar hoger. De resultaten van
de PREM Wijkverpleging worden in de loop van het
komend jaar gepubliceerd op www.zorgkaartnederland.
nl.
PERSOONLIJK CONTACT
Uit het onderzoek blijkt dat onze cliënten in het
bijzonder het contact met onze zorgverleners erg
waarderen. Mensen voelen zich op hun gemak.
Ook wordt de aandacht en deskundigheid van onze
zorgverleners gewaardeerd. De zorgverleners helpen u
daadwerkelijk beter om te kunnen gaan met uw ziekte
of aandoening.
PLANNING
Ook zijn we blij met de pluim die onze cliënten geven
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voor de planning van zorg. Het aantal verschillende
medewerkers met wie zij te maken hebben, wordt als
acceptabel beoordeeld en de zorgverleners komen
over het algemeen op tijd. Daarmee lijkt er begrip te zijn
voor het feit dat we met regelmaat met overmacht te
maken hebben. Vaker dan ons lief is moeten we immers
improviseren om ervoor te zorgen dat iedereen wordt
geholpen.
UITDAGING
Met zulke mooie cijfers voelen wij ons gestimuleerd
door te gaan op dezelfde weg en waar het kan nog
een tandje erbij om onze dienstverlening naar een nog
hoger niveau te brengen. Dat geldt onder meer voor
communicatie. We willen graag dat u nog beter (en
eerder) weet wat u van ons kan verwachten. Opdat u
ons volgend jaar nog beter kunt waarderen!

MET CAREN

Als het niet (meer) lukt om bepaalde taken uit te
voeren of er gewoon een paar handjes nodig zijn
om thuis alles te laten reilen en zeilen, kan een
beroep worden gedaan op Rinette Zorg. Gewoon
lekker vertrouwd in het eigen huis, maar wel met
professionele ondersteuning als aanvulling op de
zorg van eventuele familie en vrienden.
Het kan dat voor de professionele hulp meerdere
medewerkers van Rinette in actie komen die assisteren
bij verschillende taken. Maar hoe houd je nu het
overzicht? Daarvoor hebben we Caren, een digitale
persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze ondersteunt
onze cliënten bij het organiseren van zorg, het delen van
informatie en het plannen van taken. Sinds 1 juli 2021
maken onze verzorgenden en verpleegkundigen bij het
rapporteren in het zorgdossier geen gebruik meer van
CareAssist maar van ONS Nedap. Via ONS Nedap zijn
we aangesloten op Caren. Deze stap bevalt ons goed.
Daarom gaan vanaf 1 januari 2022 onze huishoudelijk
verzorgenden en medewerkers begeleiding hetzelfde
doen. We verwachten dat dit het werk voor onze
medewerkers een stuk makkelijker zal maken .
HOE KRIJG JE EEN ACCOUNT?
Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze
wijkverpleegkundige zorg hebben cliënten al een
mail ontvangen met daarin de uitnodiging om van
Caren gebruik te maken. Even apart gelegd of
misschien ontschoten? Geen probleem. Laat het de
wijkverpleegkundige weten.
Cliënten die via Rinette huishoudelijke verzorging of
individuele begeleiding krijgen, worden binnenkort
een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om van
Caren gebruik te gaan maken.

VOORDELEN
Ook voor onze cliënten bieden ONS en Caren
volop pluspunten. We sommen er een paar op:
•
•
•
•
•

Meer informatie is alvast te vinden op de site www.
carenzorgt.nl.

Inzicht in de planning van de zorg: welke
medewerker komt op welk moment langs?
Zelf meelezen in het online zorgdossier
Naasten blijven eenvoudig op de hoogte,
ook op afstand
Meer invloed op de eigen situatie en de
organisatie van de persoonlijke zorg
Caren voldoet aan de regelgeving voor de
bescherming van uw privacy
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RAAD VAN C OMMISSARISSE N

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rinette Zorg
bestaat uit twee leden: oud-gemeentebestuurder
Paul Gondrie en arts Marijke Kroon. Samen ondersteunen ze niet alleen de directie, maar eigenlijk de
hele organisatie. ,,We hebben onze oren en ogen
altijd open.”

Inmiddels zeven jaar staat Paul Gondrie Rinette terzijde. De voormalig wethouder en locoburgemeester uit
Best hield een aantal jaren alleen toezicht. Sinds 2017
is ook Marijke Kroon, voormalig verpleeghuisarts en
arts indicatie en advies, toegetreden tot het orgaan dat
wettelijk de taak heeft om de bestuurder van Rinette
Zorg te controleren.
,,Maar liever spreken we van scherp houden. Niet
alleen op de twee formele momenten bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, vooral ook
tussendoor. Dat doen we door in debat te gaan met
de directie en het management. Welke problemen
zijn er, hoe kunnen we helpen? Zoals toen corona
opkwam. Zijn er genoeg mondkapjes, is de veiligheid
gegarandeerd? Gelukkig hebben we een gezonde
relatie met elkaar.”
In de afgelopen paar jaar hebben ze Rinette zien
groeien naar een volwassen organisatie. ,,Waar er
eerst één directeur was voor alles, daar is nu een heel
managementteam bestaande uit de directeur en vier
managers. De groeispurt van Rinette, met steeds
meer personeel en nieuwe samenwerkingen en overnames, maakt dat noodzakelijk. We zijn overigens blij
te zien dat de uitbreidingen niet ten koste gaan van het
sociale gezicht dat Rinette heeft. Winstoogmerk is niet
het eerste doel, kwaliteit van zorg wel. Dat zie je terug
in alles,” zeggen de twee Commissarissen.
EXTRA VERPLEGING
Met de directie en het managementteam van Rinette
zit de RvC aan tafel om plannen voor de toekomst
door te spreken. Zo houden ze de vinger aan de pols
als het gaat om richting kiezen en investeringen doen.
Rinette Zorg bevindt zich in een positie waarbij groei
van belang is, benadrukken ze. Want zonder groei
geen gezonde toekomst.
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‘DE VINGER AAN
DE POLS HOUDEN’

,,De zorg is wat dat betreft altijd in beweging. Maar
elke uitbreiding, elke samenwerking vraagt om een
zorgvuldige afweging. Als RvC hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om daarin goed mee te
denken. Ook over de risico’s. Het gaat ons niet alleen
om het sturen, je moet erachter kunnen staan. Omdat
het zaak is dat de organisatie financieel goed in elkaar
zit.”
In 2020 gaf de RvC groen licht voor de overname van
een deel van een andere zorgorganisatie. ,,Omdat het
om een gewenste uitbreiding in de verpleging en verzorging ging, zodat we tegemoet kunnen komen aan
de vraag naar meer complexe zorg. Hiermee wordt
Rinette een geziene speler in het veld in deze regio
en dat is weer nodig om een partij te worden die met
de andere zorgorganisaties samen een stem in het
kapittel heeft. We zien dat de overname bijna naadloos
is gegaan. Mensen hebben er plezier in om bij Rinette
te werken,” aldus de Commissarissen.
MEE DE WIJK IN
Met een almaar groter wordende vraag naar thuiszorg
moet Rinette volgens hen wel stappen zetten. ,,Als
mensen steeds langer thuis blijven wonen wat de
trend is, dan moet je dit kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld ook met 24-uurszorg. Zo zijn we altijd bezig om
na te denken over de toekomst. Waar kan Rinette op
inspelen en hoe doen we dat op een verantwoorde
manier? Door gesprekken met leden van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Rinette weten
Marijke Kroon en Paul Gondrie ook wat aan die zijde
leeft. En eenmaal per jaar gaan ze met medewerkers
mee de wijk in. ,,Om te kijken en te horen. Dat is voor
ons belangrijke achtergrondinformatie om ons werk
te kunnen doen. We hebben onze ogen en oren altijd
open.”
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O P PAD MET...

EEN WEEK OP PAD MET..

MONIQUE KERREMANS
“Na een open sollicitatie kon ik op 1 januari van
dit jaar aan de slag bij Rinette Zorg. Een ﬁjne niet
te grote club waar echt oog is voor de medewerkers en daarmee voor de cliënten. Een verademing vind ik het om het als wijkverpleegkundige
niet allemaal alleen te hoeven doen, zoals ik
eerder heb meegemaakt. Ik dacht dat thuiszorg
nooit mijn ding was maar ik vind het heerlijk nu. Ik
ga fluitend naar het werk, al zijn de dagen soms
behoorlijk hectisch.”

MAANDAGOCHTEND
“De mailbox ontploft. De eerste dag van de week is
altijd druk en betekent veel bellen, mailen en regelen.
Op maandagochtend krijgen zorginstellingen vanuit
ziekenhuizen en revalidatiecentra patiënten aangeboden die naar huis gaan. Dan is het kijken voor wie we
plek hebben en of de uren passen. Als de zorg aan
Rinette wordt toegewezen, komen we met de afdeling
planning in actie. Dat betekent een afspraak maken,
kennismaken met de cliënt en mantelzorger(s), de intake doen en het zorgdossier vullen met zoveel mogelijk
informatie. Nuenen is mijn wijk. Hier verzorg ik samen
met een HBOV-leerling en mijn team zo’n veertig clienten. Met twee wijkverpleegkundigen is dat goed te
doen. Maar er komen dus ook mensen bij, zowel voor
kortlopende als langlopende zorg zoals bij dementie.”

In elk nummer van Rinette vertelt laten we een dag (of een week) uit de
praktijk zien. Deze keer lopen we mee met Monique Kerremans, sinds begin
dit jaar wijkverpleegkundige in Nuenen.
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MAANDAGMIDDAG
“Mijn pakket? Best veelomvattend als ik het allemaal
op een rijtje zet. Ik doe intakegesprekken, coördineer
de zorg, pas zo nodig de zorgplannen aan, indiceer,
houd contact met de huisartsen, neem plaats bij

eerstelijnsoverleg elke twee maanden, regel dingen
bij apotheek en huisarts, et cetera. Hoe staat het met
de doelmatigheid? Moet ik het gesprek over de WLZ
al aangaan? Daarnaast onderhoud ik het contact met
mantelzorgers, zorgtrajectbegeleiders en iedereen die
er nog meer bij betrokken is. Regelmatig is het nodig
om een multidisciplinair overleg te plannen met alle
betrokkenen rondom een cliënt om de kwaliteit van
zorg hoog te houden. Het is heel afwisselend wat het
werk extra leuk maakt. Gelukkig ken ik mijn weg ook
in Nuenen. Bij de gemeente weet ik waar ik moet aankloppen voor de maatschappelijke voorzieningen voor
cliënten. Dankzij het netwerk zijn de lijntjes kort.”

DINSDAGOCHTEND
“Voor het belangrijke contact met onze cliënten en
om het overzicht te houden van wat er speelt, rijd ik
zelf ook enkele routes per week, onder meer deze
ochtend. Om zeven uur ben ik bij de eerste cliënt.
Even de vinger aan de pols houden. Hoe gaat het? Zijn
er dingen die extra aandacht behoeven? Als mensen
smetplekken hebben, al even geen ontlasting hebben
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O P PAD MET...

DONDERDAGOCHTEND
“Er zijn wat dingen te regelen. Zo hebben we een mevrouw die niet gewassen wenst te worden. Meegaan
in hun gedachten en handelingen wil vaak helpen.
Daarom gaan we een handje helpen bij het blaadjes
rapen in de tuin wat ze graag doet. Wie weet kunnen
we zo een band scheppen. Ook humor is een goed
wapen. De kans dat het ons helemaal niet lukt, is niet
groot. We hebben geleerd hoe we moeten kneden en
balsemen om het doel te bereiken. Niet dwingend of
met strijd, maar via een proces dat vloeiend verloopt.
Het komt goed, ook in dit geval. Daarvan ben ik
overtuigd.”

Jouw zorgwinkel voor
het lenen, huren en
kopen van hulpmiddelen

Adviseur aan huis
Twijfel je over welk hulpmiddel in jouw huidige
woonsituatie past? Onze adviseur aan huis komt
vrijblijvend bij jou langs voor een passend advies
aan huis over bijvoorbeeld sta-opstoelen,
scootmobielen of rolstoelen.

Wil je direct een afspraak maken met
onze adviseur?
Dat kan telefonisch via 0900 – 288 77 66, online
via vegro.nl/woonconsulent of in één van onze
zorgwinkels.

DONDERDAGMIDDAG
“Nadat ik de ochtend vanuit huis heb zitten werken,
ben ik nu op kantoor bij Rinette Zorg in Eindhoven. De
rest van de dag ben ik weer druk met mailen, bellen
en regelen zodat de dingen lopen. Ik zag vanmorgen
dat er een evaluatiegesprek moet worden gedaan. Dat
kan ik zelf oppakken, maar we hebben ook leerlingen.
Ik bel een van hen. Durf je dat? Ze zegt ja. Prima,
doen! Natuurlijk kan ze altijd op me terugvallen maar
ik vind het stoer dat ze ervoor gaat. We hebben een
goed team in Nuenen.”

VRIJDAGOCHTEND
gehad, vocht in de onderbenen hebben of een wondje
dat er niet goed uitziet… Allemaal attentiepunten om
aan te pakken. En ondertussen probeer ik met de
cliënt het gesprek wat diepgaander aan te gaan. Tot
een uur of één ben ik bezif met mijn route.”

DINSDAGMIDDAG
“Voor cliënten met dementie nemen we wat meer tijd
en de aandacht. We zien vaak dat zij geen zorg willen,
maar die wel hard nodig hebben. Dan is het aan ons
om hen toch zover te krijgen. De overbelaste familie
is meestal al uitgeput dan. Zodra we het vertrouwen
weten te winnen, kan het ijs smelten. Dat kan een paar
weken duren, maar we zetten door.”

WOENSDAG
“Even uitblazen. Ik heb mijn werkweek van 36 uur
verdeeld over vier dagen en dat is heerlijk. Waar ik
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“Het is weer tijd om zelf een route rijden. Even kijken
hoe het iedereen die zorg van Rinette krijgt, vergaat.
Een aantal cliënten wordt ondersteund door familie
maar er zijn er ook die het zonder mantelzorg moeten
rooien. Dan is het mooi dat we vanuit Rinette meerdere zorg kunnen bieden, zoals individuele begeleiding
en huishoudelijke verzorging. Via de aangemaakte
app-groep houden we met zijn allen een oogje in het
zeil.”

VRIJDAGMIDDAG
“Een laatste stuk administratie om de week af te sluiten. De thuiszorg is echt mijn wereld geworden. Het is
zo divers met achter elke voordeur een andere situatie
en ziektebeeld, een andere samenstelling. Voor Rinette
zie ik in de toekomst nog veel kansen liggen. De vraag
is: hoe komen we aan meer handen aan het bed? Ik
kan alleen maar zeggen dat ik heel fijn werk heb.”

Vegro, altijd in de buurt
Wij helpen je van maandag t/m zaterdag graag aan
het Kastelenplein 168 in Eindhoven voor het lenen,
huren en kopen van hulpmiddelen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 17.30 uur
Zaterdag:
10.00 – 16.00 uur
Telefoon:
0900 – 288 77 66

Slim voor elkaar tips van Vegro
Krijg handige en praktische preventietips die
jouw dagelijkse bezigheden versimpelen. Tips
om langer thuis te wonen of om een dagje uit
soepel te laten verlopen. Maar ook tips om
je gezondheid op peil te houden en
veilig te bewegen in en om het huis.
Kom naar de Vegro zorgwinkel of ga naar
vegro.nl/slim-voor-elkaar en laat je informeren.

Samen zorgen
we ervoor!

SLIM VOOR
ELKAAR

Webwinkel
Op vegro.nl/webwinkel vind je het complete
aanbod aan hulpmiddelen die je nodig hebt op het
gebied van mobiliteit, sport & revalidatie, slapen en
nog veel meer. Alle producten uit het assortiment
van Vegro zijn zeer betrouwbaar en bieden
topkwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid. Kies
de hulpmiddelen die jij nodig hebt; dan zorgen wij
ervoor dat je deze thuis snel ontvangt!
2110-03-a

voorheen op mijn vrije woensdagmiddag alsnog allerlei
administratie zat te doen en dingen aan het regelen
was, daar geniet ik nu van een hele dag vrij.”

N I EUWE MEDEWERK ER

NIEUWE MEDEWERKER

STEFF LAUWERS
Zijn allerlaatste stage bracht Steff Lauwers, bijna
student HBO-Verpleegkunde af, in augustus bij
Rinette Zorg. Een voltreffer want met deze thuiszorg blijkt de jonge Geldroppenaar een goede
klik te hebben. ,,Ik houd van de gemoedelijkheid.”
Als het even kan, trapt Steff de hele dag kilometers.
Van huis naar zijn thuiszorgwijk Nuenen en van de
ene naar de volgende cliënt. ,,Tussendoor lekker naar
buiten. Die vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid
waren zeker redenen om voor dit werk te kiezen.”
Steff zit in de afrondingsfase van zijn studie HBO-Verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool Eindhoven.
Een eerdere stage volbracht bij op de OK-afdeling van
het ziekenhuis. ,,Hectischer en een totaal andere wereld,” zegt hij. Toen hij daarna een tijdje ging meelopen
bij een thuiszorginstelling gingen zijn ogen open. Dát
werk voelde echt goed, zegt hij. De keuze om voor het
laatste traject van zijn studie opnieuw in deze hoek te
zoeken, was snel gemaakt. Zo kwam hij deze zomer
uit bij Rinette Zorg.
,,Ik zag een aantal mogelijkheden, maar de omvang
van Rinette Zorg sprak me aan. Niet te massaal. Bij het
kennismakingsgesprek voelde ik meteen de laagdrempelige sfeer. De eerste maanden hebben mijn goede
gevoel alleen maar bevestigd.” Na een aantal routes
samen met wijkverpleegkundige en collega Monique
te hebben afgelegd, fietst Steff nu vol vertrouwen alleen ‘zijn’ adressen langs. Hij rijdt vijf routes in de week
plus drie middagen voor de wijkverpleegkundige taken
met daarnaast nog uren voor het papierwerk.
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RUIMTE VOOR EEN PRAATJE
Dat de cliënten veelal op (hoge) leeftijd zijn al, ervaart
hij best als een plus. ,,Het is vaak heel gezellig. Ik hoor
verhalen over hun leven, hoe het vroeger in Nuenen
was en wat er in de loop van de tijd allemaal is veranderd. Ik merk hoe snel je eigenlijk een band opbouwt
met iemand. Fijn dat er binnen het schema ook ruimte
is om een praatje te maken, want ik zie dat veel cliënten dat waarderen.”
Inmiddels zijn de meesten van hen wel gewend aan
de verschijning van de enige man binnen het Nuenen-team. ,,Sommigen moesten in het begin even
een drempel over. Zo jong, en een man? Dat duurde
gelukkig niet lang. De opleiding geeft handvatten voor
dit soort situaties, maar het moet ook in je zitten. Mijn
aanpak? Gewoon mezelf zijn en een gezellig praatje
maken, wat ik graag doe. Ik voel me als een vis in het
water hier en ik denk dat ik dat ook uitstraal.”
In februari hoopt hij officieel klaar te zijn met zijn studie
en vol gas te gaan binnen de thuiszorg in Nuenen.
,,Het prettigste van het werk? Dat ik mensen kan
ondersteunen in hun eigen omgeving. Ik heb mijn plek
gevonden.”

‘IK HEB MIJN
PLEK GEVONDEN’
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CLIËNT ENRAAD

‘DE
CLIËNTENRAAD
IS ER OOK OM TE
HELPEN EN TE
INFORMEREN’

Een Cliëntenraad is er, zoals de naam zegt, voor de
belangen van de cliënten. De CR van Rinette Zorg
bestaat nu uit vier leden. ,,Maar we zouden graag
drie nieuwe collega’s verwelkomen, want ons werk is
belangrijk,” zegt voorzitter Frans van den Bogaard.
Al een aantal jaren is Frans de bevlogen voorzitter van
de Cliëntenraad. Vol overtuiging, want het werk van de
CR is betekenisvol, zegt hij met klem. Om meerdere redenen is de club in de afgelopen tijd teruggegaan naar
vier leden. ,,Te weinig,“ zegt hij. Daarom is versterking
gewenst. Om alle belangrijke taken te kunnen blijven
doen.
Want een Cliëntenraad kan echt wat betekenen, benadrukt Frans. Zij mag bijvoorbeeld de directie gevraagd
en ongevraagd adviseren en mag met de directie overleggen over het beleid van de instelling. Maar bovenal vormt de CR natuurlijk de spreekbuis van cliënten.
,,In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn we
meer dan het klachtenbureau. Cliënten mogen aangeven waar zij verbeterpunten zien, zoals zij ook allerlei
wensen mogen neerleggen. Mensen moeten dus niet
schromen om van zich te laten horen. Als CR proberen
wij de wensen dan voor het voetlicht te brengen,” legt
Frans uit.

VEEL CONTACTEN
Adviseren behoort ook tot het takenpakket. Als voorzitter en vanuit de diverse nevenfuncties die hij in de
regio bekleedt, beschikt Frans over een uitgebreid netwerk. ,,Er zijn bijvoorbeeld goede contacten met ouderenbonden. Die hebben mensen in dienst die kunnen
ondersteunen, bijvoorbeeld bij een gepland keukentafelgesprek. Laat het ons weten als er hulp nodig is. Dan
kunnen we iets regelen, want alle leden van de CR zijn
er om cliënten te helpen.”
Informatie verstrekken over allerhande onderwerpen, is
ook wat de CR doet. Mochten er onderwerpen voorbij
komen die interessant zouden kunnen zijn voor cliënten, dan zorgt de CR ervoor dat deze onder de aandacht komen.
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De leden hebben echter één obstakel. De privacywet
bepaalt dat de Cliëntenraad zelf geen contact mag opnemen met cliënten. Daardoor is zij afhankelijk van clienten die de moeite nemen om hun wensen en vragen
op tafel te gooien. ,,We moeten gevoed worden,” zegt
de voorzitter.
,,Voor de cliënten is het duidelijk dat zij de beste zorg
willen ontvangen. Statistisch zal het allemaal wel kloppen, maar doordat een CR gevraagd en ongevraagd
de leiding van Rinette Zorg mag informeren over wensen van cliënten is het van groot belang dat deze onderbouwd worden vanuit henzelf. Wij zijn dus geheel
afhankelijk van de informatie die we direct van hen ontvangen.”

EXTRA LEDEN
Om de goede vertegenwoordiging te zijn die zij graag
wil, is de CR op zoek naar drie extra leden. Frans: ,,Hierbij denken we aan mensen die zelf cliënt zijn, maar ook
aan de zo belangrijke mantelzorgers. Ook zij weten wat
er speelt natuurlijk. En denk niet dat u snel te oud bent,
want zelf ben ik 83 jaar en sta ik nog vol in het leven.”
Gemiddeld elke twee maanden komt de CR bijeen in
Eindhoven. Mochten er vervoersproblemen zijn, dan
lossen ze die graag op. Heeft u interesse? Meld het bij
voorzitter Frans van den Bogaard, 06 21505748. ,, Ik
kom graag langs om de mogelijkheden te bespreken,
want ik vind Rinette Zorg echt de moeite waard.”

Voor informatie of aanmelden, kunt u
bellen naar Rinette Zorg – 085 0667006 –
of contact opnemen met de voorzitter op
telefoonnummer 06 21505748
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O PLEIDING

MEDEWERKER IN OPLEIDING

FRANK DE KLEIJN
Frank de Kleijn is een van de medewerkers van
Rinette Zorg die werk en studie combineert.
Naast zijn baan als Helpende Plus en
Huishoudelijk Verzorgende volgt hij de opleiding
Verzorgende IG.
Frank voelt zich in de zorg helemaal op zijn plek.
Lange tijd werkte hij als huishoudelijke hulp voor een
aantal grote organisaties, maar in 2016 maakte hij de
overstap naar Rinette Zorg. ,,Mijn vorige werkgever
ging failliet, maar gelukkig vond ik vrij snel een baan
hier. Een fijne kleine organisatie waar de lijnen kort zijn
en mensen elkaar gewoon nog kennen.”

‘BEST PITTIG,
MAAR NIET TE’

Hoewel de 52-jarige Frank het nog altijd leuk vindt
om in zijn vaste wijk Woensel cliënten te ontlasten van
huishoudelijke taken, groeide ook het idee om nog een
stap te gaan zetten. Een paar jaar geleden begon hij
daarom aan de opleiding Helpende Plus. Sinds 2019
combineert hij beide. ,,Ik werk een dag in de week als
Huishoudelijk Verzorgende. De andere uren maak ik
mijn rondes als Helpende Plus, wat betekent dat ik
mensen onder meer help bij het douchen en aan- of
uitkleden, dat ik hen de steunkousen aantrek, medicatie aanreik en het ontbijt of de lunch klaarzet.”

Verzorgende IG bij het ROC in Helmond. ,,Ik had de
opleiding al een paar keer voorbij zien komen in de
interne nieuwsvoorziening en dat idee begon daardoor
toch een beetje te kriebelen. En dan moet je je kans
pakken om verder te komen.”
Hij is nu een van de zes mensen die vanuit Rinette
Zorg deze studie doen. ,,Een leuke klas met leeftijden
tussen 16 en 56 jaar. De opleiding is pittig, maar ook
weer niet te. Maandag is schooldag, daarna gaan we
zelf aan de slag met verschillende opdrachten. En tussendoor mag je regelmatig een stage meedraaien met
een van de collega’s van Rinette, wat ik erg leuk en
leerzaam vind. Afgelopen week mocht ik, geheel onverwacht, onder toezicht ineens zelf zwachtelen. Een
uitdaging, maar ik vind het goed dat je ook in de praktijk wordt gestimuleerd. Nog ruim twee jaar te gaan is
misschien lang, maar ik kijk uit naar de toekomst.”

KANSEN PAKKEN
Om wederom een stap te kunnen doen, schreef Frank
zich dit jaar in voor een nieuwe druk met de studie
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T O EN EN NU

DE THUISZORG,
TOEN EN NU
Iedereen kent de naam. Thuiszorg. Zorg aan huis
dus. Klip en klaar, maar wat verstaan we er eigenlijk
onder? Heel veel. Zoals wijkverpleging, gezinszorg,
kraamverzorging, ouderenzorg en hulp aan chronisch
zieken en gehandicapten. Hoe dat zo gekomen is?
Door Anne-Mei Kraan
student geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Tot eind 19de eeuw was het heel normaal dat zieken
thuis werden verzorgd. Dat regelden familieleden, vaak
samen met de katholieke en protestantse zusters. Met
de oprichting van het Groene Kruis in 1900 kwam er
een professionele organisatie die via lokale netwerken
wijkverpleegsters ging opleiden en uitzenden.
De zorg voor de volksgezondheid in ons land stond
tot dan niet heel hoog op de agenda. Er was niet echt
een aanpak voor epidemieën. Ziektes als cholera,
pokken en tyfus hadden vrij spel, ook door de niet al

te beste huisvesting en hygiënische toestanden. Er
was een groep artsen, de ‘hygiënisten’, die riep dat
bestrijding van epidemieën een taak voor de staat was.
De Besmettelijke Ziektenwet in 1872 was het antwoord.
Deze gaf burgemeesters verplichtingen plus vergaande
bevoegdheden. Vooral om maatregelen te nemen tegen
verspreiding van de ziekten. Helaas werd de wet amper
nageleefd. Te weinig geld, te weinig interesse. Maar
gelukkig waren daar toen de kruisverenigingen.
WITTE KRUIS
De allereerste kwam er op initiatief van Dr. Jacobus
Penn. Deze inspecteur van het Geneeskundige
Staatstoezicht liep al jaren rond met ambitieuze
plannen naar voorbeeld van het Rode Kruis. Zijn
motto: voorkomen is beter dan genezen. En:
plaatselijke samenwerking is efficiënt. In 1875 opende
de eerste afdeling in Hilversum. Vlak daarna stelden
medici in Amsterdam voor om een school voor
ziekenverpleegsters op te richten, wat compleet
nieuw was. Er kwam een eenjarige opleiding en de
belangstelling was groot. Uiteindelijk is het Witte
kruis de voorloper van het Groene Kruis en andere
Kruisorganisaties geworden.
HET GROENE KRUIS
Het Groene Kruis ontstond eigenlijk als
tussenoplossing. Een arts die in Lange Ruigeweide
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ook een Witte kruisvereniging wilde beginnen, liep
tegen juridische problemen aan. Daarop koos hij voor
groen, de kleur van hoop, en was er opeens ook het
Groene Kruis. Ook vanuit Broek op Langedijk kwam
een belangrijk impuls om het kruiswerk buiten de
provincie ingang te doen vinden. Het was dominee
F.C. Fleischer, voorzitter van de plaatselijke Witte
kruisvereniging. Poolman en Fleischer kwamen met
elkaar in contact. Al snel streefden ze samen naar een
provinciale moederorganisatie. Op 3 april 1901 richtten
de afgevaardigden van veertien jonge Zuid-Hollandse
afdelingen de eerste provinciale vereniging op van het
Groene Kruis.
WIJKVERPLEGING
De oprichting van Groene-kruisverenigingen was een
belangrijke factor voor de succesvolle verspreiding
van de wijkverpleging. In de jaren twintig was al in
760 plaatsen een wijkverpleegster actief. De echte
professionalisering van de wijkverpleging kwam echter
na WO II toen kruisverenigingen financiële steun gingen
krijgen van de overheid wat een boost gaf aan de
professionalisering. Steeds minder religieuzen waren
actief in de wijkverpleging.
Door de verschillende soorten huisbezoeken werd
duidelijk dat het werk van de wijkverpleegsters steeds
meer specifieke deskundigheid vroeg op verschillende
gebieden. Ze assisteerden bijvoorbeeld de kinderarts
op het consultatiebureau en gaven cursussen aan
aanstaande ouders. Op het platteland waren ze
soms ook kraamverpleegster. In de jaren zestig
kwam de vraag of de wijkverpleegkundige ‘allround’
of gespecialiseerd moest werken. De voorkeur ging
uit naar ‘allround’, wat wel een hervorming eiste. Zo
moest er specifieke ondersteuning worden gegeven
door gespecialiseerde verpleegkundigen en diende

een hoofdwijkverpleegkundige te worden aangesteld
om het werk te coördineren en te begeleiden.
Bovendien kreeg de wijkverpleegkundige steeds
vaker steun van ziekenverzorgenden. IN 1963 werden
wetten ingevoerd opleiding en beroepsuitoefening
van ziekenverzorgenden regelde. Zij namen
een aantal taken over. Denk aan wasbeurten,
eenvoudige verpleging en het assisteren van de
wijkverpleegkundige. Met name voor de ouderenzorg
betekende dit een impuls. Eenvoudige oefeningen,
kleine handdiensten, wandelen, praatje maken en op
bescheiden wijze een signalerende taak behoorden
tot de nieuwe functie. Zo kon de oudere wijkverzorging
zich ontwikkelen tot een apart werkveld binnen het
kruiswerk.
Bron: Drs. Hervé Jamin, 125 jaar thuiszorg.
Oude tradities en nieuw ambities, Trion, Baarn, 1999.

DAG VAN DE VERPLEGING
Sinds 12 mei 1964 vieren we in Nederland de
Dag van de Verpleging. Waarom op die datum?
Omdat het de geboortedag is van de beroemde
verpleegkundige Florence Nightingale. Door
haar inzet voor gezondheidzorg, onderwijs en
inkomenszekerheid voor iedereen wordt ze
beschouwd als grondlegster van de moderne
verzorgingsstaat. In 1964 werd de eerste versie van
de vlag ontworpen door de medewerkers van het
Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven in Deventer.
Oorspronkelijk was de vlag bedoeld voor het eigen
ziekenhuis, maar het ontwerp werd in 1965 ter
beschikking gesteld voor de landelijke viering van de
Dag van de Verpleging.
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ADV ERT O RIAL

APETITO MAALTIJDSERVICE
AAN HUIS

LEKKER THUIS BEZORGD.
Mevrouw Verbeek (83) maakt ongeveer vier jaar naar
volle tevredenheid gebruik van de vriesverse maaltijden van apetito. In een handomdraai heeft zij een
lekkere maaltijd op tafel.
“De maaltijden van apetito zijn voor mij elke dag
weer een feestje. Het ziet er allemaal even smakelijk
uit. Het oog wil tenslotte ook wat. Het lekkerste
vind ik draadjesvlees met rode kool. Wat kan ik
daarvan smullen! Die bestel ik elke week weer, ook
in de zomer. Samen met mijn dochter vul ik altijd
het bestelformulier in. Zij weet precies wat ik lekker
vind.” Haar dochter vult aan: ‘Het is voor ons een
zorg minder dat ze goed eet.’

gaat Oscar verder. “De maaltijden zijn lang houdbaar
in de vriezer en kunnen eenvoudig bereid worden in
de magnetron of oven. Voordeel hiervan is dat zelf kan
worden bepaald wat er wanneer gegeten wordt.”
De maaltijdservice is er voor iedereen die een lekkere en
verantwoorde maaltijd op tafel wil zetten zonder lang in
de keuken te staan of de deur uit te moeten.
Maaltijdservice proberen?

RUIME KEUZE
“Uit de catalogus of via de webshop kan iemand zelf
een keuze maken uit ons ruime assortiment.” legt Oscar
Timman van apetito uit.” Hierbij kan eventueel ook
rekening gehouden worden met een dieet of speciale
voedingsgewoonten zoals bijvoorbeeld natriumarm,
glutenvrij, vegetarisch of gepureerd. We hebben bij
apetito ruim 150 maaltijden om uit te kiezen, van
Hollandse pot tot internationale specialiteiten er is voor
elk wat wils. De maaltijden worden na het koken in zeer
korte tijd ingevroren. Hierdoor blijven voedingsstoffen,
smaak en geur optimaal behouden.”

Bestel ter kennismaking het proefpakket met
5 maaltijden voor slechts €19,95 (€3,99 per
stuk) Bel: 0800 0232975 of kijk op
www.apetito.nl

BEZORGING
“De chauffeur bezorgt één keer per week minimaal
zeven maaltijden aan huis op een vaste dag en tijd,
zonder de verplichting om elke week te bestellen”,
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ZO RGACADEM IE

RINETTE ZORGACADEMIE
‘WE STIMULEREN
IEDEREEN TE LEREN’

Leren leuk? Bij Rinette wel. Alle medewerkers – jong & oud
en op elk niveau - hebben de kans om zich te ontwikkelen.
,,Belangrijk voor henzelf, maar ook om ervoor te zorgen dat
we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden,” zeggen
opleidingscoördinatoren Hanneke de Bresser
en Sandra van der Reijden.
Voor een kleine tot middelgrote zorgorganisatie biedt
Rinette een stevig pakket opleidingen. Veel medewerkers maken graag gebruik van de mogelijkheid
om werk en studie te combineren, zeggen Hanneke
en Sandra, die zich binnen Rinette Zorg bezighouden
met de scholing. Daarbij hebben ze steun van Elmar
Brantjes, manager Kwaliteit en Zorg, en de verpleegkundigen Janneke van Aalst en Suus van Tuyn. Met
elkaar vormen zij het enthousiaste team van de Rinette
Zorgacademie. Er zijn meerdere redenen voor dat flinke opleidingspakket. ,,Dat is A: voldoen aan de zorgvraag. En B: de medewerkers van Rinette handvatten
bieden om door te groeien. De krapte in de zorg is een
serieus probleem. Door mensen op te leiden, zorgen
we ervoor dat we ook straks onze cliënten kunnen
blijven helpen en dat we geen nee hoeven te verkopen. Want onze grootste aanwas komt van binnenuit,”
vertellen Hanneke en Sandra.
ERGONOMIE, OOK BELANGRIJK
Van laag tot hoog: er is een studieaanbod voor elk
niveau. ,,We zien in de huishoudelijke verzorging
bijvoorbeeld veel instromers zonder diploma. Of mensen hebben dat lang geleden behaald. We merken
vaak dat zij na een tijdje zin krijgen om zich verder te
ontwikkelen. Dan kunnen zij zich inschrijven voor een
opleiding Helpende. Ook dit smaakt soms naar meer.
Sommigen gaan door naar de opleiding Verzorgende
IG. Heel leuk om te zien hoe mensen binnen Rinette
met veel plezier doorstomen.”
Studeren is echter geen must. Wie happy is in zijn
of haar werk moet dat vooral kunnen blijven. Maar
misschien is er wel een bepaald onderdeel dat middels een korte leermodule even wat extra focus krijgt.
,,Denk bijvoorbeeld aan ergonomisch werken in de
huishoudelijke zorg, een module die nu in ontwikkeling
is. Let goed op hoe je bukt, tilt en staat, zeggen we
altijd. Middels een leermodule leren we je alle kneepjes.” ,,Daarnaast kunnen we nieuwe medewerkers in
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de toekomst gaan ondersteunen bij het leren van de
Nederlandse taal. Of helpen bij laaggeletterdheid. En
ook verpleegkundigen zijn natuurlijk nooit uitgeleerd.
Zij moeten al hun handelingen op peil houden. Zo is er
een aanbod voor iedereen en voor alle leeftijden.”
LEERBEDRIJF
Dat wordt breed omarmd. Op dit moment zijn enkele
tientallen medewerkers bezig met opleidingen die
vanuit Rinette worden gecoördineerd. Dit gebeurt op
basis van een studieovereenkomst, waarbij Rinette de
kosten voor haar rekening neemt en de medewerker
zich verbindt middels een contract van drie tot vijf jaar.
Als erkend leerbedrijf komen nieuwe medewerkers
via verschillende trajecten binnen. Rinette draait mee
in het project ‘Thuis in de zorg’. Hiermee krijgen o.a.
statushouders de kans om te snuffelen aan het werk
in deze branche. ,,Mensen lopen een half jaar mee en
zien wat het vak inhoudt. We helpen hen met de taal
en de cultuur. Zo hebben we al verschillende leuke
nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.”
De Rinette Zorgacademie timmert aan de weg. En dat
is maar goed ook: ,,We hebben al die handjes hard
nodig. Ook onze leerlingen gaan meteen mee in de
praktijk. Haal ze met open armen binnen, zeggen we
altijd. Want zij zijn die belangrijke verzorgers van de
toekomst.”
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LEERWERKBEDRIJF
Rinette Zorg is een leerwerkbedrijf. Veel van onze
medewerkers volgen daarom een opleiding. Zo
kunnen we als organisatie een bijdrage leveren aan
de maatschappelijke vraag naar goed opgeleide
zorgverleners. Leerlingen vinden bij ons een
uitdagende én veilige werkplek.
BIJDRAGE AAN DE TOEKOMST
Nieuwe leerlingen zijn altijd welkom. Sterker: zij worden
bij Rinette doorgaans met open armen ontvangen.
Wie zoeken wij? Vooral mensen die interesse hebben
om via ons een opleiding tot Helpende niveau 2,
Verzorgende IG of Verpleegkundige te volgen. Weet
u iemand? We zouden u dankbaar zijn als u hen wilt
wijzen op de mogelijkheden bij Rinette Zorg. Dan
kunnen we samen in actie komen om een bijdrage te
leveren aan goede zorg voor de toekomst.

HELP MEE

VIA 088 0667006 OF DOOR EEN MAIL TE STUREN
NAAR OPLEIDINGEN@RINETTEZORG.NL.

B OT VANG EN

AO W

BOT VANGEN

FRANS VAN DEN BOGAARD,
VOORZITTER CLIËNTENRAAD SCHRIJFT:
De lockdown leverde voor iedereen sociaal gezien een nogal saai leven op. Als
zeevisser – ondergetekende - is de saaiheid van thuiszitten dubbel. Figuurlijk
gesproken is het botvangen, dus geen bot vangen. Ofwel niet kunnen doen wat zo’n
rustgevende werking heeft.
Letterlijk betekent het dat we voortdurend de uitspraken van de overheid aanhoren.
En dan weer het reeds gehuurde schip moeten afzeggen. En als het al mogelijk
was om een afspraak te maken dan kon je niet naar Vlissingen met meer dan twee
personen in een auto. Dan maar een afspraak met de twaalf leden in een café.
Helaas onmogelijk.
Dus geen stoere verhalen uit de oude doos, niet opscheppen over de geweldige
vangsten, plaagstootjes, een borrel of een biertje. Grappen alleen maar via appjes
of email, maar we zouden zo graag weer in de buitenlucht willen verkleumen tot op
het bot. Eerst echter moeten de geleerden tot op het bot uitzoeken hoe we nu weer
verder kunnen met COVID-19.
Maar wat is eigenlijk een bot? Mohammed Benzakour in het NRC omschreef dit als
volgt: ‘Een bot is een magnifiek gestroomlijnd schepsel. Gekruld open bekje als een
pubermeisje dat sexy wil zijn. Glinsterende zandvlekjes, subtieler en smaakvoller
dan z’n neefje de schol met zijn knaloranje spikkels, alsof ie thuiskomt van een
carnavalsfuif. En dan die ogen… scheel is niet het juiste woord. Het ene kijkt naar
rechts, het andere naar links’. Wat een schitterend beest.

GEHUWDEN

OF ALLEENSTAANDEN AOW?
Als een van de partners verhuist naar het verpleeghuis valt er veel te regelen. Ook ﬁnancieel. Soms is
het bijvoorbeeld praktisch om duurzaam te scheiden,
zodat beiden een hogere AOW-uitkering ontvangen.
Voor verblijf in een verpleeghuis moet een eigen bijdrage worden betaald. Het kan handig zijn om ervoor
te kiezen om als gehuwden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een alleenstaande AOW te regelen.
Hierdoor krijgen beiden maandelijks meer AOW. Of
dat interessant is, zal moeten worden berekend. Want
het kan ook zo zijn dat de eigen bijdrage voor het
verpleeghuis omhoog gaat daardoor.
Bij een lage eigen bijdrage – in het geval van gehuwden – wordt rekening gehouden met de kosten van

degene die thuis achterblijft. Dat is niet het geval als er
een hoge eigen bijdrage moet worden betaald. En dat
is een aanzienlijk verschil van wel bijna 1600 euro. De
zorgtoeslag kan bovendien dalen. Daarom is het raadzaam om een en ander naast elkaar te leggen alvorens
die keuze te maken.
Hulp nodig? SVB, het Centraal Administratiekantoor
(CAK) en de ouderenbonden hebben de informatie om
u bij te staan. De Cliëntenraad van Rinette Zorg kan
helpen om bij het juiste loket aan te kloppen.

Misschien hebben we in het verleden al teveel bot gegeten, wat betekent dat
we dom geboren zijn en dat ook wel zullen blijven om zo over een bot te kunnen
dagdromen. Maar meer kon dus ook niet.
Maar waarom schrijf ik dit eigenlijk? Wel omdat er nóg een uitdrukking bestaat met
bot die direct betrekking heeft op het werk van zorgmedewerkers, namelijk ‘de bot
kunnen gallen’. Dit betekent opgewassen zijn tegen een moeilijke taak. Het was en
is een heel bijzondere tijd en bijna niet voor te stellen dat deze zorgmedewerkers
volhouden op een wijze die niet alleen veel van hen vraagt maar ook nog zekere
risico’s in zich heeft. Cliënten zijn heel dankbaar, dat weet ik zeker. Blijf gezond!
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CHECK DIT

WERKEN BIJ RINETTE?
CHECK DIT!
Rinette groeit. Naast huishoudelijke
verzorging hebben we als organisatie ook
een steeds grotere vinger in de pap als
het gaat om verzorging en verpleging van
onze cliënten. Er komen dus veel nieuwe
zorgvragen binnen. Dat betekent dat we
steeds meer medewerkers nodig hebben
om daaraan te kunnen voldoen.
Zoals bekend kampt de zorg met een
personeelsprobleem. Daarom zetten
we als Rinette alle zeilen bij om toch
‘voldoende handjes’ te kunnen bieden.
Dat lukt gelukkig zo goed als altijd, maar
daarvoor hebben we wel een flexibele
instelling van iedereen nodig.
Om de zorg voor onze medewerkers in
goede banen te leiden, heeft Rinette Zorg
een Manager HRM, die verantwoordelijk
is voor het gehele personeelsbeleid. Op 1
augustus heeft Wilma Wallerbos die functie
op zich genomen. Met een eigen HRM
Manager is er aandacht voor het welzijn en
de ontwikkeling van onze medewerkers.
Dat vinden we hard nodig in een tijd waarin
de zorg dagelijks vraagt om daadkracht,
maar waarin we ons sociale hart niet willen
kwijtraken. Tevredenheid van uw kant is
immers een groot goed.

eveneens tot haar pakket. Om nieuwe
collega’s te vinden, is op verschillende
social mediakanalen, waaronder Facebook
en Instagram, een campagne gestart. Ook
is de website www.werkenbijrinettezorg.
nl vernieuwd. We hopen dat de naam van
Rinette Zorg zo breder bekend raakt.

Weet u iemand die werk zoekt binnen de
zorg? Tip dan vooral onze site en social
media.
SITE VOOR MEDEWERKERS
Voor onze medewerkers zijn we druk
in de weer om een aantal zaken te
vereenvoudigen. Dat doen we met de
lancering van een persoonlijke digitale
omgeving. Op mijn.rinettezorg.nl kunnen zij
straks alles terugvinden, zoals loonstroken
en verlofgegevens. Verlofaanvragen zullen
digitaal verwerkt gaan worden. Wel zo
overzichtelijk. Via mijn.rinettezorg.nl is veel
informatie terug te vinden. Een belangrijke
stap in de toekomst voor de collega’s. En
voor Rinette Zorg.

WERVINGSCAMPAGNE
Het werven en begeleiden van nieuwe
medewerkers is niet iets wat we er binnen
Rinette Zorg even naast doen. Dit vraagt
om serieuze aandacht. Daarom is op 1
september Sterre Burghard de HR-afdeling
komen versterken. Zij houdt zich bezig
met de werving van personeel, alsook de
introductie van medewerkers. Alles wat
met communicatie te maken heeft, behoort
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BRENG LETTERS UIT DE PUZZEL OVER NAAR DE HOKJES MET HETZELFDE NUMMER.

Horizontaal: 1 hard studeren 7 gelaten 14 indruk 15 Europese taal 17 ingenieur 19 uitbouw aan een huis 21
zweep 22 Verenigde Naties 23 deurraampje 25 prikkende plant 26 jonge militair 28 lusthof 31 overgeleverd
verhaal 32 voorzetsel 33 hapering 36 naaldboom 37 dapperheid 39 100 vierkante meter 40 onvruchtbaar 41
hoofdstad van Zwitserland 42 onderwijzer 44 dag en nacht 46 schaakterm 47 op de wijze van 49 schelpdier
52 pl. in Flevoland 56 voormalig Perzië 58 bijbelse vrouw 59 watering 60 iemand die steelt 62 roem 63 oraal
64 baardje 65 gespuis 67 speelgoedsteentjes 68 kunstzin 70 contra 72 vrouwenverblijf 73 en andere 74
karig 76 pakken 78 Nederlandse Spoorwegen 79 bloem 80 make-up 82 muziekgezelschap 83 tropische
regen.
Verticaal: 2 lectori salutem 3 dicht bij elkaar 4 eventjes 5 etensbereider 6 hoogachten 8 nutteloos 9 om die
reden 10 niet gezond 11 gebergte in Noord-Afrika 12 spil 13 lastige keuze 16 voelspriet 18 cowboyfeest 20
visetende vogel 21 vergeving 22 boender 24 metalen pan 27 zuidvrucht 29 loterijbriefje 30 hemel 34 grote
papegaai 35 voorzetsel 38 boze geest 41 gezichtsbeharing 43 soort 45 Engels bier 48 weggebruiker 49
moeder van Jezus 50 getal 51 klimtoestel 52 in je eentje 53 grijs gesteente 54 partij in een geding 55 origine
57 gewrichtsaandoening 61 karakteristiek 66 geeuwen 67 via 69 bloeiwijze van mais 70 zwarte kleverige stof
71 wreed heerser 72 echt waar 75 over 77 afgemat 79 schuif 81 Evangelische Omroep.
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WMO LOKET ASTEN
Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten
0493-671234
guido@asten.nl

WMO LOKET CRANENDONCK
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
0495-431222
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WMO LOKET VELDHOVEN
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
040-2584455
gemeente@veldhoven.nl
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WMO LOKET BEST
Bestwijzer
Zonnewende 173
5683 AB Best
0499-770100
info@bestwijzer.nl
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WMO LOKET VALKENSWAARD
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
040-2083444
zorgloket@valkenswaard.nl

WMO LOKET EINDHOVEN
Wijeindhoven
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
040-2388998
info@wijeindhoven.nl
WMO LOKET GELDROP-MIERLO
Hofstraat 4
5664 HT Geldrop
14040
loketzorg@geldrop-mierlo.nl
WMO LOKET HEEZE-LEENDE
Jan Deckerstraat 2
5591 HS Heeze
040-2241455
sociaalteam@heeze-leende.nl
WMO LOKET HELMOND
Zandstraat 94
5705 AZ Helmond
14092 (optie 2)
zorgpoort@helmond.nl
WMO LOKET NUENEN CMD
Berg 22c
Nuenen
040-2831675
cmd@nuenen.nl

WMO LOKET WAALRE
Laan van Diepenvoorde 32
5582 LA Waalre
040-2282500
wmo@waalre.nl
•••••••••••••••
ALZHEIMER NEDERLAND
Telefoon: 0800-5088
info@alzheimer-nederland.nl
KBO-BRABANT
Albert Luthulilaan 10
5231 HV ’s-Hertogenbosch
073-644 40 66
info@kbo-brabant.nl

ADRESSEN & SITES

Feestdagen

RINETTE ZORG
Baltesakker 17
5625 TC Eindhoven
085-0667006
info@rinettezorg.nl

MEZZO VOOR
MANTELZORGERS
Regulierenring 6
3981 LB Bunnik
030-659 22 22
www.mezzo.nl
PATIENTENFEDERATIE
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
Tel: 030-2970303
info@patientenfederatie.nl
Zorgnummer: 0900-2356780
STICHTING ZELFHULP
Netwerk Zuidoost-Brabant
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven
Telefoon 040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl/contact/
•••••••••••••••
BELANGRIJKE SITES:
www.zorgkaartnederland.nl
www.rinettezorg.nl

WMO LOKET SON EN BREUGEL
Europalaan 2
5691 EB Son en Breugel
0499-491470
cmd@sonenbreugel.nl
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COLLEGA'S GEZOCHT

WĲ ZOEKEN

JOU!

HUISHOUDELĲK
VERZORGING
VERPLEGING

www.rinettezorg.nl

Kom werken in de zorg!
Werken in de zorg. Een prachtige
job, veeleisend maar je krijgt er veel
voor terug. Rinette Zorg is op zoek
naar jou! Ervaring of geen ervaring…
iedereen die bij Rinette Zorg aan de
slag gaat, kan in aanmerking komen
voor een interne opleiding als helpende, verzorgende IG of verpleegkundige (MBO/HBO).

Voor meer informatie bel 085-0667006 of meld je aan via:
personeelszaken@rinettezorg.nl | www.rinettezorg.nl
rinettezorg

