EDITIE 5 | JUNI 2022

Robert Mast (regio Manager WMO)
vertelt onder meer over de introductie
van het Rinette Flex-team.

VERDER IN DIT NUMMER:
EEN DAG OP PAD.. - MET EEN VERZORGENDE IG
GEZOCHT - MENSEN MET EEN ZORGHART
PROJECT COMMUNICATIE - DUIDELIJKHEID SCHEPPEN
ARCHIPEL ZORGGROEP - VERHUIZEN OP LATERE LEEFTIJD?

www.rinettezorg.nl

Z ORGVAN RINET T E-1

INH
HOUD
OUD

V O O RWO O RD

14

04

RINETTE VERTELT…
Gewoon dóen….

04 KWALITEIT IS EEN HOOFDZAAK
‘Elke dag oog hebben voor het alledaagse.’

20 RINETTE FLEX-TEAM
‘We gaan weer op pad.’

07 OH HELP..
Spoedklusservice

22 APETITO MAALTIJDSERVICE
Lekker thuis bezorgd

08 SAMEN BLIJVEN WONEN
Archipel Zorggroep

24 COMMUNICATIE
Wendy Castelijns

10 RINETTE ZORGACADEMIE
Stimuleren om te leren

26 VERHUIZEN
Op latere leeftijd

11 HET JUISTE LOKET

28 DIGITALE HULP
Informatiepunten Digitale Overheid

Onafhankelijk informatie- en adviespunt

12 EEN DAG OP PAD MET..
Janneke van den Reek

29 ROOKMELDERS
Levensreddend

14 GEZOCHT
Mensen met een zorghart

30 WOORDZOEKER
Zomerse editie

16 EEN DAG OP PAD MET..
Marielba Franco Morales

31 ADRESSEN & SITES

COLOFON

19 VEGRO
Zorgwinkel voor hulpmiddelen

Uitgever
Zorg van Rinette

Redactie
Evelien Baks

Oplage
10.000

Productie & Vormgeving
Van Loenen Reclame
Lara van der Lugt

Hoofdredactie
Cliëntenraad
Rinette Zorg

ZORGVA NR I N E T T E - 2

Redactie adres
Baltesakker 17
5625 TC Eindhoven
t: 085-0667006
info@rinettezorg.nl
www.rinettezorg.nl

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.

De zorg, wat heeft zij het lastig. De zorgwereld piept
en kreunt met het toenemen van het aantal ouderen,
de groeiende bezuinigingen in de sector en nu ook
nog de grote schaarste in zorgmedewerkers.
En toch staan elke dag medewerkers klaar om mensen te helpen de dag goed op te starten, te helpen
bij het naar bed gaan in de avond, het huis schoon
en veilig te houden en nog veel meer.
Iedereen doet zijn best. Maar natuurlijk kunnen er
wensen zijn of gaat het om wat extra aandachtspuntjes. Wat leeft er? Wat zouden we moeten weten
maar is nog niet gezegd? Er is maar één manier
waarop wij als de cliëntenraad van Rinette Zorg,
die de belangen van de cliënten behartigt, geïnformeerd kunnen zijn en dat is via u.

Meedenken, dat is wat we graag doen. En als u
dit deelt, wie weet is de cliëntenraad ook iets voor
u. We komen circa zesmaal per jaar bijeen met de
directie van Rinette, in speciale gevallen een keertje
extra. Het is dus zeker geen dagtaak, maar wel een
heel belangrijke taak. En nog leuk, dankbaar en
interessant ook.
Interesse? Laat het weten, dan kunnen we de
mogelijkheden bespreken om óók een stem binnen
Rinette te hebben. Gewoon doen.
Mail naar f.vandenbogaard02@onsnet.nu.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Frans van den Bogaard
Voorzitter Cliëntenraad

De vraag van deze zijde is dus simpel: hoe
ervaart u de zorg die u krijgt van Rinette? En u, dat
zijn cliënten, mantelzorgers en/of buddy’s. Zijn er
zorgen, zijn er wensen, zijn er andere punten die u
graag voor het voetlicht wil brengen? Laat het weten,
zodat wij van de cliëntenraad deze kunnen delen
met de directie van Rinette Zorg.
De cliëntenraad bestaat op dit moment
uit vijf personen. Hun doel is eender:
helpen de zorg naar een nog hoger
level brengen. Dat kan als we hierin
met elkaar optrekken.
Wij op onze beurt proberen u ook
te helpen met handige tips. Ook dat
vinden we namelijk onze taak. Zoals
wat te doen in het geval van kleine
calamiteiten die iedereen weleens
overkomt? Slotenmaker nodig,
elektricien nodig? Bel niet meteen
het eerste het beste nummer dat met
zoeken komt bovendrijven. Wie wel? Zie
onze tips in dit magazine.
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KWALITEIT
IS EEN HOOFDZAAK
KWALITEIT staat in de organisatie van Rinette Zorg overal geschreven
met kapitalen. “Nou en of, het is een hoofdzaak. We streven hoge
kwaliteit na in onze zorg, onze mensen en ons gehele aanbod.
Maar onze kwaliteit zit vooral in het elke dag oog hebben voor het
alledaagse,” zegt Elmar Brantjes, Manager Zorg & Kwaliteit.
Rinette is een van de weinige organisaties in de
regio die nog huishoudelijke zorg en wijkverpleging
combineert. “Dat zien we als een groot voordeel
en absolute meerwaarde. Onze Huishoudelijk
Verzorgenden zijn de eersten die het zien als het bij
onze cliënten minder gaat. Huishoudelijk Verzorgenden
functioneren vaak als vertrouwenspersoon voor een
cliënt. Doordat zij signaleren, kan de wijkverpleging er
snel bij komen,” zegt Elmar Brantjes.
Brede basale thuiszorg heet het focuspunt van
de organisatie. In de praktijk betekent dit cliënten
helpen bij het opstarten van de dag, het afronden
van de dag en het begeleiden van milde tot matig
complexe situaties die verpleegkundige zorg
vragen. En daarnaast zorgen dat het huis wordt
schoongehouden. “Geen toeters en bellen, maar doen
wat nodig is.”

ZO VEILIG MOGELIJK
Deze tijd vraagt erom. Van ouderen wordt verwacht
dat zij zolang mogelijk thuis blijven wonen. “Maar
dan wel zo veilig mogelijk en met zo groot mogelijk
welzijn. Niet overal staan mantelzorgers klaar. Er zijn
problemen met de gezondheid, er is eenzaamheid.
In dat complexe speelveld is Rinette een van de
schakeltjes die moet zorgen voor stabiliteit bij de
cliënt,” legt Elmar Brantjes uit.
Rinette haalt er alles voor uit de kast, al voelt ook zij
als organisatie de grote krapte in de arbeidsmarkt. “En
alle bezuinigingen in de zorg trekken eveneens een
wissel op de organisatie. Terwijl je maar één ding wilt:
veiligstellen dat cliënten in de toekomst nog steeds
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goede zorg krijgen.”

DUIDELIJKHEID BIEDEN
Het is soms schipperen volgens de Manager Zorg
& Kwaliteit. Omdat het niet altijd tot op het uur en
de minuut lukt om zorg op het favoriete moment te
leveren. “Dat zou het ideale beeld zijn uiteraard. Helaas
is de schaarste zo groot en neemt het aantal ouderen
dat zorg nodigt heeft zo toe dat we daar niet helemáál
in kunnen meebewegen. Dat zien we terug in de
onderzoeken naar tevredenheid die Rinette laat doen.
Onze taak is het dan ook om voldoende duidelijkheid
te geven over wat we wel en niet kunnen leveren. En
over wat er op andere plekken nog aan ondersteuning
te krijgen is.”

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
“Rinette Zorg probeert de dienstverlening continu te
verbeteren. Dat gebeurt op basis van signalen die
de zorgverleners verzamelen. Daarnaast voeren we
cliëntevaluaties uit. In de wijkverpleging vindt jaarlijks
een PREM plaats. En vanaf dit jaar is ook gestart

ZO RG & KWALIT EIT

‘KWALITEIT
IS OOK
DOEN WAT
NODIG IS’

ZOR G & KWAL ITEIT

S PO EDKLU S S ERV ICE

om bij cliënten die huishoudelijke
verzorging van ons krijgen,
geregeld te evalueren hoe ze de
zorg ervaren. Uit die evaluaties
kwam o.a. naar voren dat het
overgrote deel van onze cliënten
met grote regelmaat met onze
huishoudelijk verzorgenden
over gezondheidsproblemen
spreekt. Dit wetende, zijn we gaan
investeren in de scholing van onze
huishoudelijk verzorgenden. We
zullen ze leren op welke manier
ze cliënten nog beter kunnen
ondersteunen.”

OH, HELP….
DEUR DICHTGETROKKEN ZONDER DE
SLEUTEL MEE TE NEMEN? PLOTSELINGE
LEKKAGE OF EEN VERSTOPTE RIOLERING?

GROTE GLIMLACH
“Al is het soms lastig: toch zorgen
we er met elkaar voor dat er elke
week weer met een grote glimlach
zorg wordt geleverd en dat we
voldoende aandacht hebben
voor alle cliënten. Onze kwaliteit
zit heel erg in de aandacht die
we hebben voor het alledaagse.
De hoogste kwaliteit in de brede
basale thuiszorg. Met een mix van
medewerkers op diverse niveaus.
Dat is ons samenspel.”
Die medewerkers zijn een
belangrijke spil. Ook huishoudelijk
Verzorgenden zijn zorgverleners.
“Ze worden opgeleid tot
zorgverleners die verder kijken dan
hun werklijstje. Gaat het goed met
onze cliënten? Hebben zij meer of
andere zorg nodig misschien? Zij
zijn onze oren en ogen. Dat vinden
we kwaliteit leveren. Met onze
interviews en enquêtes houden
we het contact met onze cliënten.
Hieruit pikken we dingen op
waarmee we weer beleid kunnen
maken en verbetertrajecten kunnen
opstarten.”

ROBOTS
De komende jaren krijgt scholing
via de Rinette Zorgacademie
nóg meer aandacht. Ook hier
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Allemaal momenten om even met de handen in het haar te staan. Want
waar vind je één twee drie snelle hulp voor de spoedklus? Het gaat om
doorgaans vervelende situaties die het woonplezier in de weg staan of
soms zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Zo’n moment komt meestal ongelegen en
op een lastig tijdstip.
Tip 1: bel niet direct het eerste het beste nummer dat u online tegenkomt.
Want hoe checkt u zo snel de betrouwbaarheid van de aanbieder? Iedereen
kent de verhalen over aangerende hulptroepen die na gedane arbeid een
gepeperde factuur aanreiken. Om het legioen dat tegen woekerprijzen
werkt buiten de deur te houden, zijn er goede opties die ook klaarstaan bij
calamiteiten.

weer kwaliteit met grote letters
geschreven. “Omdat we alle
medewerkers kansen bieden
om te groeien. Je kan bij Rinette
in de huishoudelijke verzorging
beginnen zonder dat je daarvoor
een diploma hebt. Vanuit daar kun
je dan eventueel een opleiding
volgen en doorgroeien naar een
functie in de wijkverpleging. Dus
als je ambitie hebt om in de zorg te
werken: grijp de mogelijkheden! We
helpen je verder. En we zien wat
het doet. Bij Rinette werken enorm
gepassioneerde medewerkers.
Ze hebben lol in het werk dat ze

uitvoeren en dat is fantastisch.”
Tot slot: gaan robots helpen om
de kwaliteit op te schroeven? “De
technologie zet stappen, maar
of deze alles gaat oplossen? De
Medido die je eraan herinnert om
de medicijnen in te nemen, is al
een sprong voorwaarts en zo zijn
er meer ontwikkelingen. Maar over
all blijft thuiszorg mensenwerk.
Je kunt niet alles opvangen met
nieuwe snufjes. Waarmee we wel
enorm geholpen zouden zijn, zijn
hulpmiddelen om het werk fysiek
minder zwaar te maken. Maar die
handjes, die zijn gewoon nodig.”

Bent u lid van Vereniging EIGEN HUIS dan bestaat er namelijk een
mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij calamiteiten in of rond het
huis. EIGEN HUIS is een samenwerking aangegaan met MainPlus die 24 uur
per dag bereikbaar is.
MainPlus werkt met betrouwbare specialisten die tegen een eerlijke prijs
het probleem verhelpen. Lidmaatschap van EIGEN HUIS is noodzakelijk.
Wie geen lid is kan eveneens terecht, maar moet dan wel lid worden van
EIGEN HUIS.
MainPlus kan een oplossing bieden voor noodgevallen. Denk aan:
lekkage, haperend hang- en sluitwerk, buitensluiting, problemen met
afvoer en riool, water- en gasleidingen, elektriciteitsuitval, glasschade,
dakgootverstopping, gevaarlijke trappen en leuning.

Deze spoedklusservice is 24/7
telefonisch bereikbaar via 085-0811500.
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ARCHIPEL ZO RGGRO EP

‘HOE FIJN IS HET

OM SAMEN TE
KUNNEN BLIJVEN’
Bij elkaar blijven, tot het einde? In de huurappartementen van
woonzorgcentrum Berkenstaete in Son en Breugel kun je met
24-uurszorg veilig samenwonen. “Veel mensen hebben beloofd
altijd voor elkaar te blijven zorgen. Dat kan hier,” zegt Miranda
Wennekers, klantondersteuner bij de Archipel Zorggroep.
De animo voor de 55 appartementen in Berkenstate
is groot, zegt Miranda. Niet zo vreemd, want waar
in de regio is het mogelijk om (bijna) te wonen als
thuis en toch zorg nabij te hebben? Vaak gaat het om
echtparen waarvan een van de twee dementerend is
en daardoor meer zorg nodig heeft.
De appartementen zijn met een ruime woonkamer
met open keuken, twee slaapkamers, een badkamer
en berging ruim opgezet. Bewoners mogen hun
eigen inrichting kiezen wat het mogelijk maakt om de
vertrouwde spulletjes van thuis, inclusief de schilderijen
en foto’s, mee te verhuizen.
“Vaak wordt ook het eigen bed meegenomen.
Het is fijn om eenzelfde sfeer te creëren als in het
eigen vertrouwde huis. Heel belangrijk ook, want
een verhuizing heeft doorgaans veel weerslag bij
dementerenden. Je ziet dat mensen achteruit gaan of
soms even letterlijk de weg kwijt zijn. Daarom is het zo
fijn dat de partner, de vaste factor, meeverhuist zodat de
stabiliteit snel terug kan keren,” weet Miranda.
GERUSTSTELLEND
Doordat de Archipel Zorggroep werkt met het Volledig
Pakket Thuis (VPT) kan zij wonen en zorg loskoppelen
van elkaar. Eigenaar van de appartementen is de
woningbouwvereniging waarvan rechtstreeks wordt
gehuurd. Via indicatie wordt daarnaast zorg ingekocht
die wordt geleverd door Archipel. Miranda: “De zorg is
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zo nabij dat we snel kunnen ontlasten. Dat is voor velen
een geruststellend gevoel.”
De klantondersteuners van Archipel maken voor de
bewoners inzichtelijk wat hun indicatie inhoudt. “We
werken met een persoonsvolgend budget, het PVB. Dat
is een hulpmiddel om cliënten meer regie te geven over
hun leven. Samen kijken we naar waar ondersteuning
gewenst is. Daarin zijn zij zelf aan zet en mogen zij
zelf keuzes maken. Dat werkt heel goed. Ik zou willen
dat we op deze manier heel veel zorg zouden kunnen
inrichten.”
NIETS MOET
De Archipel Zorggroep biedt alle zorg die nodig is,
zoals huishoudelijke hulp, maaltijden en dagbesteding.
Maar wel onder het motto ‘Niets moet, alles mag’.
“Als iemand gewend is om regelmatig buiten de deur
te eten, zeggen we altijd: gewoon blijven doen. En
wie gesteld is op zijn eigen huishoudelijke hulp die
misschien al heel lang over de vloer komt, mag deze
ook in Berkenstate gewoon blijven komen. We denken
hier graag out of the box mee.”
Ze ziet hoe goed het de bewoners doet dat zij samen
kunnen blijven in een fijne omgeving. “Het is een wens
van velen om in één huis te kunnen blijven. En als
het ook hier echt niet meer gaat omdat een van de
partners de zorg van een gesloten afdeling nodig heeft,
dan kunnen we proberen om binnen het huis over te
plaatsen.”

“FIJN OM EENZELFDE
SFEER TE CREËREN.”
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RI NETTE ZORGACADEMIE

HET J U IS T E LO KET

Iedere zorgaanbieder zoekt medewerkers om de explosieve vraag naar
zorg te kunnen vervullen, aldus Elmar Brantjes, leidinggevende van de
Rinette Zorgacademie. Rinette Zorg investeert al diverse jaren in de
opleiding. De keuze hiervoor is tweeledig geeft Elmar aan: “Ten eerste
omdat zorgverlening complex is en vraagt om continue training van onze
medewerkers. Ten tweede bieden wij (toekomstige) medewerkers de kans
zich verder te ontwikkelen. Deze combinatie maakt ons uniek.”
VAKBEKWAAMHEID
Elmar geeft aan dat de Rinette Zorgacademie twee
kanten kent. Er wordt namelijk zowel ingezet op het
vakbekwaam houden van medewerkers, als op het
opleiden van nieuwe zorgverleners.
De zorgvraag van onze cliënten ontwikkelt zich en wij
zien dat dit steeds meer vraagt. We zien dat de druk
op onze medewerkers vergroot. Binnen de zorgacademie proberen wij hier onze medewerkers bij te helpen.
We houden ze vakbekwaam met een divers aanbod
aan trainingen. Denk bijvoorbeeld aan een training
over dementie of over eenzaamheid. Door middel
van deze trainingen wekken wij de interesse van onze
medewerkers en geven wij hun de mogelijkheid zich
verder te verdiepen in het desbetreffende thema.
Ook wordt er getraind op vaardigheden. Dat kan
bijvoorbeeld gaan om poetsvaardigheden (door onze
huishoudelijk verzorgenden) en om verpleegtechnische vaardigheden (binnen de wijkverpleging).
EEN OPLEIDING IN DE PRAKTIJK
De beste plek om iets te leren is voor veel medewerkers de dagelijks praktijk. Steeds meer zorgverleners
combineren hun opleiding dan ook met werk. En dan
niet als een bijbaan, maar in een BBL-traject. Bij een
BBL-traject is een leerling in dienst van een bedrijf. Het
bedrijf betaalt het salaris en (een deel van) de opleidingskosten. De leerling gaat één of meer dagen per
week naar school en werkt daarnaast in de praktijk.
Het is een beproefde methode waarmee Rinette Zorg
inmiddels al zo’n 12 jaar ervaring heeft, aldus Elmar.
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Daarnaast geven wij afgestudeerde verpleegkundigen
met een MBO- of HBO-diploma de mogelijkheid om
praktijkervaring op te doen. In een traineeprogramma
van een jaar worden opgeleid om als verpleegkundige
of wijkverpleegkundige hun werk in de thuiszorg te
doen.
UNIEK AANBOD
Rinette Zorg is niet de enige aanbieder van opleidingen. Vele collega’s doen dit. “Maar Rinette Zorg doet
dit op eigen wijze en dat maakt ons uniek”, aldus Elmar. “Wij kennen een zeer persoonlijke aanpak wat de
medewerker de mogelijkheid geeft om een opleiding
in eigen tempo te volgen. Daarnaast wordt ze door
praktijkbegeleiders intensief begeleid. Hierdoor wordt
de slagingskans gemaximaliseerd.”

HET JUISTE LOKET
Hulp nodig bij het vinden van de juiste instantie? Een
vraag over waar u terecht kunt voor hulpmiddelen?
Vergoedingen? Voor al deze vragen bestaat een loket
en dat is het JUISTE LOKET.
HET JUISTE LOKET IS:
•
Een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over bijvoorbeeld:
•
Toegang tot zorg en ondersteuning.
•
Hulp bij het vinden van de juiste instanties.
•
De overgang van WMO naar Wlz.
•
Aanvraag palliatieve zorg. Hierbij wordt samengewerkt met het
ministerie van VWS.
•
Aanvragen van hulpmiddelen.

Iedereen kan met deze vragen telefonisch en per mail terecht bij het JUISTE LOKET. De medewerkers kijken samen met u naar de juiste weg, dus
naar mogelijkheden en oplossingen. Advies is gratis.
Het JUISTE LOKET is bereikbaar via telefoonnummer 030-7897878 en
per mail via meldpunt@juisteloket.nl.

VOORDEEL VOOR U ALS CLIËNT
Voor u als cliënt zitten er veel voordelen aan het feit dat
Rinette Zorg inzet op het opleiden van leerlingen. Het
belangrijkste voordeel is dat we door het opleiden van
leerlingen beter in staat zijn te zorgen voor voldoende
medewerkers die u de noodzakelijke zorg kunnen
verlenen. Maar ook de kwaliteit van zorg is gebaat bij
de inzet van leerlingen. Leerlingen dagen collega’s namelijk uit na te denken over hun werk. Vaak levert het
gesprek tussen leerling, begeleider en cliënt inzichten
op welke maken dat de zorg kan worden verbeterd.
Bovendien zorgen onze leerlingen voor extra gezelligheid.
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EEN DAG O P PAD M ET...

EEN DAG OP PAD MET...

JANNEKE VAN DEN REEK
Verzorgende IG Janneke van den Reek rijdt rond met een auto
vol extra verbandmiddelen. Vroeger moest ze niets hebben van
wonden, dat is inmiddels wel anders. “Heel interessant om te
zien hoe die zich ontwikkelen en wat we kunnen doen om ze te
helen, echt hoor.”

Ze maakt deel uit van het wijkteam Nuenen. Een
enkele keer heeft ze een uitwijk naar Best of de wijk
Woensel in Eindhoven. Met haar contract werkt Janneke in principe enkele avonden op weekdagen en
draait ze ochtend- en/of avonddiensten in het weekend. ,,Ik houd van de zondagochtend. Heerlijk rustig
en bijna iedereen is in het weekend in de relaxstand.
De sfeer is gewoon anders en ik ben sowieso niet zo
van het haasten.”
Twee jaar geleden ruilde ze haar flexbaan in de zorg in
voor een contract bij Rinette Zorg. ”Ik wilde dichterbij
mijn moeder zijn toen ze steeds zieker werd. De job
die Rinette mij aanbood, is ideaal. Veel zelfstandigheid
en toch een fijn team om je heen om mee te sparren.
Als kleinere organisatie is het allemaal heel toegankelijk. Alles bij elkaar erg prettig.”

EEN PRAATJE
Janneke werkt nu vijftien jaar als Verzorgende IG.
Na school was ze voor het eerst aan die opleiding
begonnen. De aanblik van complexe wonden in de
boeken deed haar echter afhaken. “Oh nee, niets voor
mij, dacht ik. Maar op latere leeftijd bleek het werk
toch weer te trekken en ben ik alsnog verdergegaan.
Gelukkig maar, want ik heb mijn job gevonden.”
In de ochtend is ze al vroeg op pad doorgaans. De
zorg bij de cliënten die ze bezoekt, is gevarieerd.
“Mensen onder de douche zetten, steunkousen
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aantrekken, of verzorging van top tot teen. Even een
luisterend oor, een praatje. Ik wil graag gevoel in mijn
werk leggen, dat vind ik heel belangrijk. Niet te zakelijk.
Het kan natuurlijk niet altijd, maar ik krijg wel die ruimte
van Rinette.”

RUST BRENGEN
“In de avond is het misschien nóg wel belangrijker,
om mensen met een prettig gevoel de nacht te laten
ingaan. Sommigen kijken echt uit naar ons bezoek.
Ik vind het een taak van ons om de rust uit te stralen,
laten merken dat we de tijd hebben voor hen. Soms
hebben cliënten heel veel te vertellen. Al heb ik haast,
ik laat niet merken dat ik gehaast ben.”
Nieuwe cliënten benadert ze op eenzelfde rustige
wijze. Met al haar mensenkennis en vermogen om de
situatie in te schatten. Altijd zoeken naar manieren om
de zorg op de best mogelijke manier te bieden. “Wat
doe je als iemand duidelijk zorg mijdend is? Ik probeer
het dan langzaam op te bouwen. Niet pushen, maar
het contact verbeteren zodat iemand uiteindelijk toch
gewassen wil worden. Wat in mijn ogen altijd helpt,
is je best doen om tijdens het eerste gesprekje een
goede indruk achter te laten. Dat is het halve werk.”

EXTRA PLEISTERS
Voor complexe wonden draait ze haar ervaren handen
niet meer om. Janneke ziet ze in alle maten en soorten
voorbij komen. Maar als die met haar zorg slinken

en beter worden, is zij tevreden. “Wat me vroeger
tegenhield, vind ik nu enorm interessant. Soms pak
ik er zelfs een loep bij om te zien hoe de wond zich
ontwikkelt.”
In haar auto ligt een grote dosis verbandmateriaal.
Voor een extra pleister op de wonde, zeg maar, want
verplicht is ze niet om alles bij zich te hebben. ,,Maar
ik vind het fijn als ik meteen kan handelen. Je belandt
weleens in een situatie dat er bij een cliënt thuis niks
passends voorhanden is. Dan kan ik toch snel iets
doen. Bovendien gebruiken we het materiaal voor
leerdoeleinden, wel zo handig.”

SCHOUDERKLOPJE
Op de achtergrond is er altijd ondersteuning vanuit
Rinette. ,,De allereerste keer dat ik een wond als gevolg van een abces bij iemand moest verzorgen, vond
ik het heel fijn dat ik dit even kon bespreken met een
ervaren collega uit het team. Het ging goed, ik kreeg
er zelfs een schouderklopje voor. Dat is mede waarom
Rinette als organisatie mij ligt, denk ik. De onderlinge
collegialiteit is groot. Ik kan na twee jaar wel zeggen
dat ik blij ben met mijn baan. Ik heb het gevoel dat Rinette goed is voor haar werknemers wat ons een goed
gevoel geeft wat wij weer uitstralen op onze cliënten.”.
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GEZO CHT

GEZOCHT:

MENSEN MET EEN ZORGHART
Interesse in een baan bij Rinette Zorg? Neem online een kijkje
achter de schermen om de energieke spirit van de organisatie te
voelen. “We maken gelukkig heel veel mensen enthousiast,” aldus
Wilma Wallerbos en Sterre Burghard.

Natuurlijk staan de verschillende vacatures op de site,
maar er zijn nog zoveel meer manieren om te zien hoe
Rinette met zijn beide benen in de zorg staat. Wilma
Wallerbos en Sterre Burghard doen er alles aan om
de positieve geest van de organisatie uitgebreid in de
spotlights te zetten.
Vorig jaar werden de eerste uitingen al zichtbaar. Een
nieuwe campagne werd gelanceerd om potentiële
kandidaten nog warmer te maken voor een baan
bij Rinette Zorg. Facebook, Instagram, Indeed,
Werkenbijrinettezorg en LinkedIn: wie informatie wil,
krijgt deze bijna op een blaadje geserveerd.
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE
Wilma en Sterre: “We merken dat er echt veel
belangstelling is voor een van de vacatures bij Rinette.
De instroom komt goed op gang. Ook doordat we
online en offline heel goed kijken naar voor wie het
misschien ook interessant kan zijn. Zo weten we dat er
veel moeders zijn die onder schooltijd best een paar
uur willen werken. We maken ook al vroeg contact met
potentiële nieuwe medewerkers door open dagen op
middelbare scholen stage-markten te bezoeken. Onze
aanwezigheid en activiteiten op LinkedIn dragen bij aan
het vergroten van onze naamsbekendheid. We halen de
banden met geïnteresseerden op diverse manieren aan.
We zijn super blij dat nieuwe medewerkers Rinette Zorg
weten te vinden.”
ZORGVERLENER WORDEN
Instromen bij Rinette Zorg kan op allerlei niveaus.
Huishoudelijk Verzorgenden kunnen zonder
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vooropleiding direct beginnen. “Wat je nodig hebt, is
dat je het leuk vindt om onze cliënten te helpen en te
ondersteunen en dat je het leuk vindt om met oudere
mensen om te gaan. Een zorgzame persoonlijkheid die
daar voldoening uithaalt, kortom. Ofwel: mensen met
een zorghart. Een beetje tact, soms iets meer geven
dan nemen. Als je dat in je hebt, heb je het ook in je om
een zorgverlener te zijn of te worden.”
“Met een diploma als Helpende Plus, Verzorgende
IG of Verpleegkundige kun je bij ons, na een
inwerkprogramma, meteen in een regioteam aan de
slag. Onze Rinette Zorg Academie geeft bovendien
iedereen de mogelijkheid om, eenmaal aan boord bij
ons, te ontdekken wat hij of zij nog meer in zijn mars
heeft. Werken en tegelijk leren om jezelf verder te
ontwikkelen. Leeftijd is overigens geen issue. Rinette
Zorg staat in principe open voor iedereen.”

KENNISMAKEN?
Interesse om onze nieuwe collega te worden?
Volg Rinette Zorg op de bekende social media.
Of laat een berichtje achter zodat Rinette Zorg
contact met je kan opnemen voor een informele
kennismaking.
Vacatures checken? Parttime, fulltime,
vakantiewerk? Kijk op www.werkenbijrinette.nl.
Vacatures staan ook op nl.indeed.com.

‘ZORG STAAT IN PRINCIPE
OPEN VOOR IEDEREEN.’
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EEN DAG O P PAD M ET...

EEN DAG OP PAD MET...

MARIELBA FRANCO
MORALES
“Ik heb in mijn thuisland Venezuela interieurontwerp gestudeerd
maar toen ik 25 jaar geleden voor de eerste keer naar Nederland
emigreerde, ging ik aan de slag in de hotelwereld in Amsterdam.
Eerst bij Food & Beverage, later in het Business Center. Tot
mijn oudste werd geboren en wij naar huis keerden. In 2018
ben ik voor de tweede keer hier naartoe gekomen. Nu woon ik
sinds twee jaar met mijn twee kinderen in Eindhoven en ben ik
naast mijn werk als huishoudelijk verzorgende aan een interne
opleiding tot Helpende begonnen. Ik ben een sociaal mens.
Misschien voel ik me daarom helemaal thuis in dit werk.”

08.30 UUR
“Als mijn kinderen van 14 en 16 jaar de deur uit zijn
naar school maak ik mij klaar om richting mijn eerste
cliënt van vandaag te gaan. Alleen op dinsdag, mijn
drukste dag, heb ik drie adressen. Ik werk 20 uur, wat
de ene week is verdeeld over vijf dagen en de andere
week, waarin ik een dag de opleiding doe, over vier
dagen. Ik vind het prettig zo. Het geeft me de tijd om
aandacht te hebben voor mijn pubers en daarnaast
voor mijn studie wat ik ook heel belangrijk vind. En nu
op de fiets naar mijn eerste afspraak. Regen, sneeuw,
wind, hitte: ik doe alles op de fiets.”

09.00 UUR
In elk nummer van Rinette vertelt laten we een dag (of een week) uit de
praktijk zien. Deze keer lopen we mee met Marielba Franco Morales, sinds
twee jaar Huishoudelijk Verzorgende in Eindhoven.
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“Toevallig is deze dag mede mijn ‘mannendag’. Drie
alleenstaande heren die allemaal even lief en aardig
zijn. Mijn eerste cliënt is 81 jaar en maakt heel mooie
aquarellen. Volgens mijn takenpakket ga ik stofzuigen,
houd ik de deuren en gangen schoon, net als het toilet

en de keuken. En de cliënt zelf mag natuurlijk ook zeggen wat hij extra wil aan schoonmaak. In de twee uur
dat ik er ben is er altijd nog wel tijd voor een gezellig
praatje en een kopje groene thee met een chocolaatje
en pindakoekjes.”

11.30 UUR
“Ik arriveer bij mijn tweede cliënt. Hij woont alleen
sinds zijn vrouw is verhuisd naar het verzorgingstehuis.
Een vrolijke man die graag een handje meehelpt in het
huishouden en ook gek op country dance is. Soms
moet ik hem een beetje afremmen. Hij is tenslotte
geen veertig meer. Het is wel altijd gezellig. Wat ik
ook heel leuk vind, is dat mijn cliënten zoveel mooie
verhalen te vertellen hebben. Over Nederland, over het
leven vroeger. Het is de generatie die echt hard heeft
gewerkt voor het land zoals het nu is. Ik vind het heerlijk om naar hen te luisteren. Daar kan ik niet genoeg
van krijgen. Ik vraag van alles.”
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E E N DAG O P PAD MET...

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.

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

Webwinkel
“Ik wil geen machine worden, zeg ik weleens. Wat ik
daarmee bedoel, is dat ik ook naar mijn hart wil blijven
luisteren. Soms blijf ik nog even bij een cliënt als mijn
werktijd erop zit, zoals laatst. Mevrouw wilde zo graag
samen tuinieren. Gewoon wat plantjes potten, zorgen
dat het er allemaal leuk bijstaat. Ik hoef het natuurlijk
niet te doen, maar ik doe het omdat ik het wil. Het
geeft mij plezier. Mijn coördinator weet dat ik dit soms
doe en vindt het geen probleem. Veel van mijn cliënten
zijn tachtigers, leeftijdgenoten van mijn ouders. Toen
mijn vader twee jaar geleden overleed, kon ik niet naar
huis naar Venezuela. In mijn cliënten zie ik een beetje
mijn ouders en dat is fijn. Het geeft een vertrouwd
gevoel. Zoals bij deze twee mensen, Jopie en Bernard.
Zo’n leuk stel, het is altijd lachen en we kunnen over
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allerlei onderwerpen praten. Ik wil wat van mijn leven
maken, net als zij doen.”

17.00 UUR
“Mijn langste dag van de week zit erop. Vanavond
heb ik hopelijk tijd om te studeren. Nederlands is
niet mijn moederstaal, dus kost het me meer energie
om alles goed te begrijpen en ik wil graag alles goed
doen. Daarom gebruik ik woordenboeken en bijvoorbeeld Google Translate. Ik probeer er elke dag voor
vrij te maken en kijk uit naar de tijd dat ik bij Rinette
als Helpende aan de slag kan gaan. En daarna heb
ik misschien wel meer ambitie. We gaan zien wat de
toekomst brengt. Wat ik ook mijn kinderen probeer te
leren: neem het leven zoals het komt.”

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!

Openingstijden
Dé zorgwinkel
op het
Kastelenplein

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

2204-19-a

15.30 UUR

RINET T E F LEX- T EAM

“WE GAAN WEER

NAAR DE MENSEN TOE”
Na twee intensieve coronajaren heeft iedereen weer behoefte aan
contact, merken Ariena Smulders en Robert Mast. Medewerkers
én cliënten. Daarom worden allerlei nieuwe initiatieven ontwikkeld.
“Eén daarvan is het nieuwe Rinette flex-team.”
Corona zorgde bij velen voor eenzame tijden. Maar
ook bij de medewerkers veranderde er in die tijd veel.
Waar collega’s gewend waren elkaar regelmatig te zien
en te spreken, daar werden nu overleggen geschrapt
en werd het werk alleen gedaan.
“De afgelopen twee jaar hebben enorme impact
op iedereen gehad,” zegt Manager WMO Ariena
Smulders, die al 12,5 jaar verbonden is aan Rinette.
“Nieuwe medewerkers hadden niet de kans om de
organisatie en collega’s te leren kennen of om te
overleggen onderling en ook waren er nauwelijks
mogelijkheden voor ons om cliënten thuis te bezoeken.
Dat hebben we allemaal gemist. Uiteindelijk zijn we
een organisatie die verbondenheid een heel belangrijk
goed vindt.”
INHAALSLAG
Die inhaalslag is nu echter vol ingezet. Samen met
Robert Mast, die vorig jaar in dienst is gekomen om
samen met Ariena de banden intern en extern aan
te trekken. “Als management gaan we weer naar de
mensen toe. De eerste persoonlijke bezoeken zijn al
geweest en we zien hoe het wordt gewaardeerd. De
komende tijd willen we bij iedereen langsgaan om te
horen hoe het de cliënten vergaat, hoe zij onze zorg
ervaren en of er wellicht andere wensen nog leven.
Kijken waarin we hen ondersteuning kunnen bieden.
Binnen nu en een jaar hopen we iedereen thuis te
hebben bezocht,” zegt Robert.

belangrijke rol. Omdat zij de eersten zijn vaak die
signaleren als dingen veranderen. “Zij zijn een vaste
factor in het leven van onze cliënten. Daarmee zijn ze
de start van alle zorg. Omdat ze ook observeren en
haarfijn aanvoelen als een cliënt meer nodig heeft.
Ze zijn dus meer dan de medewerker die voor een
schoon en leefbaar huis zorgt. Dat zijn heel belangrijke
dingen.”
Soms zijn medewerkers inderdaad nóg meer. Een
belangrijk vertrouwenspersoon bijvoorbeeld omdat
cliënt weinig tot geen bezoek heeft. “En als er iets aan
de hand is met de cliënt heeft ook onze medewerkster
aandacht van ons nodig of een arm om de schouder.
Dat is de verbondenheid die we met zijn allen zo
belangrijk vinden. Medewerkers moeten voelen dat
wij daar oog en oor voor hebben. Net als voor onze
cliënten.”
SAMEN OP PAD
Een van de nieuwe initiatieven is de introductie
van het Rinette flex-team. Niet alleen, maar samen
met je collega naar één cliënt. Met zijn tweeën de
huishoudelijke taken verdelen waarmee de woning of
het appartement in de helft van de normale tijd weer
schoon en opgeruimd is. ,,Collega’s helpen elkaar en
het is nog gezellig ook. Plus minder reistijd want ze
gaan samen op pad. Het was in het begin wennen
maar we zien nu al dat sommige cliënten het heel
prettig vinden. De komende tijd gaan we kijken of er
wellicht meer flex-teams kunnen worden opgezet.”

SIGNALEREN
Daarin spelen de huishoudelijk verzorgenden een
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APETITO MAALTIJDSERVICE
AAN HUIS

LEKKER THUIS BEZORGD
Wilt u ook graag genieten van lekkere en verantwoorde maaltijden, maar bent u zelf (tijdelijk) niet in staat om te koken? Dan is
de maaltijdservice van apetito een uitkomst. Zo staat er in een
handomdraai een lekkere maaltijd op tafel.
GOEDE VOEDING
Voor een gezond voedingspatroon is het vooral
belangrijk om gevarieerd te eten. Hierdoor krijgt het
lichaam alle benodigde voedingsstoffen binnen. Bij
apetito valt naar hartenlust te variëren. Het assortiment
bevat ruim 150 maaltijden, van traditionele Hollandse
gerechten tot internationale specialiteiten.
“Onze koks werken met de meest verse ingrediënten
en houden rekening met de richtlijnen van het
Voedingscentrum,” vertelt Oscar Timman van apetito.
“We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze
maaltijden. Daarom worden de maaltijden na het
koken in zeer korte tijd ingevroren om de smaak en
voedingsstoffen optimaal te behouden.”
Het assortiment houdt ook rekening met diverse
diëten en voedingsgewoonten. Daarnaast biedt apetito
gepureerde (brood)maaltijden en gemalen maaltijden uit
het speciaal ontwikkelde winVitalis assortiment.
EEN PRAATJE MAKEN
De maaltijden worden op een vaste dag in de
week gratis thuisbezorgd. “Wij werken met vaste
servicechauffeurs, zodat er altijd een bekend gezicht
voor de deur staat. Dat is wel zo prettig,” gaat Oscar
verder. “Natuurlijk vragen ze altijd even hoe het gaat.
Dat sociale contact is net zo belangrijk als de maaltijden
zelf.”

Maaltijdservice proberen?
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
*Cliënten van Zorg van Rinette krijgen 10% korting op
elke vervolgbestelling.

CO M M U NICAT IE

COMMUNICATIE

WENDY CASTELIJNS
Grootste ergernis onder mensen? Niet of te laat
teruggebeld worden. Ook binnen Rinette Zorg gebeurt
het weleens. Daarom is een project gestart om de
interne en externe communicatie te verbeteren.

‘STUKJE DUIDELIJKHEID
SCHEPPEN.’
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Geen terugkoppeling op een telefoontje? Dat wil je
niet, zegt Wendy Castelijns. “Je wilt goed bereikbaar
zijn en goed en snel kunnen antwoorden. Daar ligt de
focus op.”
Om daarin alle puntjes op de i te zetten, is onder de
leiding van Wendy, die eerder belangrijke verbetertrajecten in de zorg begeleidde, de afgelopen tijd de inen uitgaande communicatie binnen Rinette uitgebreid
onder de loep genomen. Daarvoor vormde zij een
team waarin alle afdelingen vertegenwoordigd waren.
Wendy: “Telefoontjes kwamen via allerlei lijnen binnen,
bijvoorbeeld ook bij de administratie. Wat we voor de
toekomst willen, is dat mensen zo direct mogelijk bij
de juiste persoon terechtkomen, dus zonder teveel
omwegen. Belangrijkste vraag daarom is: hoe zorgen
we dat we telefonisch, via mail en de website goed
bereikbaar zijn en dat dit tot tevredenheid verloopt?”

ANDER MENU
Met de resultaten van het onderzoek op schrift heeft
het ‘Project Communicatie’ de eerste stappen gezet
op weg naar een betere bereikbaarheid. “Een van de
dingen die naar voren kwamen, is dat de huidige telefooncentrale handiger kan worden ingericht. Waarom
tweemaal kiezen in het menu als het ook met één
keer drukken kan? Maar ook: welke vragen kunnen
wel en niet door de receptiemedewerkers worden

beantwoord? We noemen dit een stukje duidelijkheid
scheppen. Als dat matcht en ook de techniek goed
aansluit op de wensen, kunnen we stappen maken,”
zegt Wendy.

VAN GOEDE WIL
Duidelijkheid moet er volgens haar ook zijn als cliënten
misschien niet meteen worden teruggebeld. Bijvoorbeeld in het geval van ondercapaciteit. “Iedereen weet
hoe druk het op dit moment is in de zorg. Het kan dus
weleens gebeuren dat een cliënt pas later dan gewild
een reactie krijgt. Maar als mensen weten dat ze een
reactie kunnen verwachten, is dat meestal geen probleem. Weten dat je gehoord wordt, ook al is het ietsje
later, voorkomt veel ruis in de communicatie. Onze
medewerkers zijn van goede wil en doen dingen naar
eer en geweten.”
Geen ruis betekent klachten voorkomen. En het
helpt als communicatie – via de telefoon, website of
anderszins – zo soepel mogelijk verloopt. “We zijn de
organisatie zo aan het inrichten dat cliënten op een
makkelijke manier in contact komen met de medewerker die hun vraag direct kan beantwoorden of
oplossen. En omdat veel vragen over planning gaan,
wordt daar de capaciteit verruimd. Zo zal Rinette Zorg
optimaal bereikbaar worden.”
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V ERHU IZEN

Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in
hun vertrouwde huis. Toch komen er steeds meer
mogelijkheden om op je oude dag nog een heerlijk
ander huis te betrekken.
Stel je blijft alleen achter. Het grote huis was plezierig
toen je partner nog leefde en vol herinneringen
natuurlijk. Maar in je eentje voelt datzelfde
onderkomen plotsklaps enorm aan. Maar wat dan?
Kleiner gaan wonen te midden van gelijkgestemden
is een mogelijkheid. Een soort van woongroep maar
dan wel met een zelfstandig appartement met eigen
voordeur, keuken, meerdere slaapkamers, badkamer
et cetera. Ook bij een aantal zorginstellingen vind je
zelfstandige appartementen die aanleunen bij het
verzorgingstehuis, zodat er vlakbij zorg beschikbaar is.
Wie zijn huis verkoopt, heeft sowieso best wel
mogelijkheden. Het grote huis zal vaak voldoende
opleveren om te verhuizen naar iets kleiners. En een
buurtje met anderen zorgt ook voor een groter gevoel
van veiligheid. Een nieuw huis betekent bovendien ook
vaak een omgeving die is ingericht met de nieuwste
apparatuur en hulpmiddelen.

VERHUIZEN
OP LATERE LEEFTIJD?
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SLIMME FLAT
In Den Haag staat bijvoorbeeld een iZi-ervaarwoning.
Hierin zijn meer dan negentig slimme hulpmiddelen
opgenomen die het dagelijks leven van de bewoners
verlichten. Een initiatief van de gemeente Den Haag die
wil laten zien hoe je langer zelfstandig en prettig kunt
blijven wonen als oudere of als je een beperking hebt.
Wat bijvoorbeeld te denken van een super slim matje
in de slaapkamer? Zodra de bewoner uit bed komt,
krijgt de mantelzorger die elders woont een signaal
dat diegene is opgestaan. Op verschillende plekken
zijn sensoren aangebracht, waaronder in het toilet. Zo
valt er op afstand van alles te monitoren. (zie www.
technologievoorthuis.nl)

MANTELZORGWONING
We zien het wel vaker voorbij komen: een
mantelzorgwoning in de tuin van de kinderen. Vader
of moeder of samen nemen er hun intrek en zijn
zo dichtbij de kinderen. De huizen zijn wat kleiner
en daardoor beter te behappen. Er zijn kant-enklare mantelzorgwoningen te koop. Deze hebben
een woonkamer, een slaapkamer, een keuken, een
badkamer en soms nog een extra kamer(tje). Alles op
enkele tienduizenden vierkante meters. Maar er moet
natuurlijk wel ruimte voor zijn in de tuin van de kinderen.
Wat ook gebeurt is dat zoon of dochter met het eigen
gezin verhuist naar de grote woning van de ouders en
dat zij dan verhuizen naar de kleine woning achter het
huis.
WOONGROEP
Een Knarrenhof wordt het wel genoemd. Een
woongroep voor mensen die om en nabij dezelfde
leeftijd hebben en met elkaar oud willen worden. Met
ieder zijn eigen hebben en houwen, maar ook gedeelde
dingen als samen koken en naar elkaar omkijken als het
nodig is. Het geeft vertrouwen en gezelligheid om de
hoek. (zie www.knarrenhof.nl)

Kijk ook op de website van ZorgSaamWonen,
een landelijk kennisplatform dat onder anderen
ouderen, corporaties en overheden adviseert.
Hier staat o.a. informatie gebundeld over vitaal
ouder worden, buurtprojecten, ﬁnanciering,
eenzaamheid en informele zorg.
www.zorgsaamwonen.nl
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D I G I TALE HUL P

RO O KMELDERS

ZAKENDOEN MET
DE OVERHEID?
GA NAAR DE BIEB
Steeds meer zaken worden tegenwoordig online geregeld. Dat geldt
ook voor contact met de overheid en andere instanties. Gelukkig zijn
er plekken waar digitale hulp wordt geboden.
In heel Nederland zijn informatiepunten Digitale Overheid ingericht in
bibliotheken. Inmiddels zijn er al zo’n 400 locaties.
Waarvoor kun je terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de
bibliotheek?
Denk aan:
•
•
•
•
•
•
•

VERPLICHTING
ROOKMELDERS
We weten het al even, maar het moment komt
snel. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke
verdieping van de woning een rookmelder te
hebben. Om de eenvoudige reden dat is gebleken
dat rookmelders daadwerkelijk mensenlevens
kunnen redden.
De rookmelders dienen zodanig gemonteerd te worden
dat ze in vluchtwegen van de woning hangen. Er zijn
meerdere producten en aanbieders maar de beste
oplossing is rookmelders te (laten) plaatsen met een
accu die tien jaar meegaat. Deze worden door de
leverancier gedurende tien jaar gegarandeerd.

Houd er rekening mee dat het niet plaatsen van
de verplichte rookmelders gevolgen kan hebben.
De gemeente kan een boete opleggen en de
verzekeringsmaatschappij wil na een brand misschien
niet uitkeren.

DigiD aanvragen
Corona check-app gebruiken
Digitaal belastingaangifte doen
Een uitkering aanvragen bij het UWV
Een AOW-uitkering aanvragen
Zorgtoeslag en huurtoeslag aanvragen
Rijbewijs verlengen

Ook kan hier informatie worden gevraagd over bijvoorbeeld een
mantelzorgwoning, hypotheek voor 57+, opname in een verpleeghuis
en nog veel meer.

Wilt u weten waar u een informatiepunt in de buurt kunt vinden?
Check de website van Informatiepunt Digitale Overheid.
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WMO LOKET VALKENSWAARD
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
040-2083444
zorgloket@valkenswaard.nl

•••••••••••••••

WMO LOKET VELDHOVEN
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
040-2584455
gemeente@veldhoven.nl

WMO LOKET ASTEN
Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten
0493-671234
guido@asten.nl
ACTIEF
APRIL
ASPERGES
BLOEI
BLOEMETJES
FIETSEN
GROEN
HEMELVAART
HOOIKOORTS
JUNI
KONINGSDAG
KROKUS
LAMMETJES
LENTE
LENTEKRIEBELS
MAART
MEI
NARCISSEN
NATUUR
NIEZEN
PASEN
PEULTJES
PINKSTEREN
POLLEN
SCHOONMAAK
SPERZIEBONEN
STUIFMEEL
TEMPERATUUR
TOMATEN
VAKANTIE
VIOOLTJES
VLINDERS
VOGELNESTJES
VOGELTJES
VOORJAARSGROENTE
VROLIJK
WANDELEN
IJSBERGSLA

WMO LOKET BEST
Bestwijzer
Zonnewende 173
5683 AB Best
0499-770100
info@bestwijzer.nl
WMO LOKET CRANENDONCK
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
0495-431222
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

ZOMER
WOORDZOEKER

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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Rinette Zorg

Rinettezorg

06-40 57 68 54

www.werkenbijrinette.nl

* Ongeacht je leeftijd. Dit is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlofvergoeding.

