
Samen zorgen voor een fijne 
woon- en werkplek maakt het 
OR-werk zo bijzonder.
Lees verder op pagina 4

John Moolenschot is per 1 juli 2022 de nieuwe bestuurder van Laverhof. 
Een mooi moment om in dit Laverblad kennis met hem te maken.

In dit nummer:

nummer
juli 2022 1

Wat is omdenken? Dat is anders 
denken om zo kansen te zien. 
En vervolgens te leren hoe we 
het ook anders kunnen doen. 
En dat is nodig. De druk op de 
zorg is en blijft hoog. Op allerlei 
niveaus wordt bekeken hoe we 
hiermee om kunnen gaan. 
De Raad van de Volksgezond-
heid doet dat met het rapport 
‘Anders leven en zorgen’. 
Laverhof werkt aan een plan 
over leefgemeenschappen. 
Allebei zijn we op zoek naar 
nieuwe wegen. We denken om. 
Dat is de wereld op zijn kop. 

Het rapport van de Raad zet in 
op een gelijkwaardig samenspel 
tussen naasten, vrijwilligers en 
beroepskrachten. In een team 
samenwerken en flexibel hande-
len naar wat de cliënt nodig heeft. 
Laverhof is al volop bezig met dit 
gedachtengoed. Wij werken aan 
een sterke leefgemeenschap 
waarin mensen betekenisvol 
ouder worden. Een manier van 
samenleven waarin eigen kracht, 
ondersteuning door het netwerk 
en de formele zorg één geheel 
vormen.

Onlangs zijn we met collega’s 
hierover in gesprek gegaan. 
Wat is nodig voor een leef-
gemeenschap? Omdenken! 
Anders kijken naar je werk en naar 
elkaar. Samenwerken in openheid, 
zonder vooroordelen en vanuit 
gelijkwaardigheid. Ook moeten 
we goed in verbinding blijven met 
bewoners, cliënten en hun familie. 
Hen écht zien en hun wensen 
kennen. Daarop doordenkend 
komen we tot allerlei concrete 
acties. Zo experimenteren we met 
een andere mix van medewerkers, 
met en zonder zorgachtergrond, 
bieden we trainingen aan voor 
niet zorgmedewerkers, voor 
naasten van cliënten en anderen 
die daar behoefte aan hebben. 
En we leren van elkaar.

Samen leven, samen zorgen dus. 
Dat is de kracht van Laverhof!

Ik wens jullie allemaal veel succes.

Berthe de Jong
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Vrijwilligers weer 
van harte welkom!
De vrijwilligers zijn nu weer 
welkom na een vervelende 
periode met coronaregels.
Lees verder op pagina 2

De ondernemings-
raad (OR) 

Roots in de zorg
“Werken in de zorg stond voor mij 
als een paal boven water. Ik kom 
uit een ‘zorgfamilie' en heb de 
opleiding tot A-verpleegkundige 
gevolgd. Hierna riep de dienst-
plicht en werd ik onderofficier en 
hoofd van het kazerne ziekenhuis-
verblijf. Tijdens mijn diensttijd 
heb ik de opleiding cardio care 
gedaan en daarna de IC-opleiding. 
Ik gaf leiding aan jongens die net 
als ik eigenlijk ook niet in dienst 
wilden. Het was een leuke tijd en 
vanaf toen ben ik leiding blijven 
geven. Ik heb 20 jaar in diverse 
ziekenhuizen gewerkt in allerlei 
leidinggevende functies. Daar-
naast ben ik altijd blijven studeren. 
Kennis en kunde vergaan, dus is 
het belangrijk om bij te blijven en 
nieuwe inzichten te krijgen.” 

En toen de ouderenzorg 
“In 2001 heb ik gekozen voor de 
ouderenzorg. Ik startte als 
directeur/bestuurder zorg bij 
Eikendonk, dat door fusies later 
Stichting Schakelring en in 2021 
Mijzo is gaan heten. De weg naar 
een fusie is lang. Daarna vindt de 
daadwerkelijke fusie plaats en 
heeft het tijd nodig om processen 
op elkaar af te stemmen en o.a. de 
bedrijfsvoering weer op orde te 

brengen. Ik kijk als bestuurder 
naar wat toekomstgerichte zorg 
is voor onze cliënten in het 
werkgebied waar we zitten. Een 
mooie, maar ook erg drukke tijd 
voor iedereen. Wat betreft corona 
heb ik nog nooit zo’n complexe 
periode meegemaakt als het 
eerste half jaar van de corona-
pandemie, waarbij de locaties op 
slot gingen en naasten niet meer 
welkom waren in het gebouw.” 

Een nieuwe uitdaging 
bij Laverhof 
“Ik heb mijn loopbaan nooit 
bewust gepland. Ik volg hierbij 
mijn gevoel en wat mij aan-

De wereld op 
zijn kop

Zijdelings

Nieuwe teammanagers vertellen 
hun bevindingen en waar ze 
voor gaan.
Lees verder op pagina 3

Nieuwe team-
managers aan het 
woord

spreekt. Nu ik wat ouder word wil 
ik wel nog graag een stap maken, 
als daar maar een maatschappe-
lijk relevante opdracht ligt. Bij 
Laverhof ligt een mooie basis, die 
aansluit bij de visie die ik heb op 
zorg. Er zullen best nog keuzes 
gemaakt moeten worden in de 
uitwerking van de strategie en 
het verder voorbereiden van de 
organisatie op de toekomst. De 
nu gekozen richting daarnaartoe, 
daar kan ik me prima in vinden. 
Het is voor mij een nieuwe 
uitdaging om daar met alle 
medewerkers en het manage-
ment verder vorm aan te geven.”

Kennismaking 
met John Moolenschot 
de nieuwe bestuurder van Laverhof

LAVERBLAD

Wie is John Moolenschot nog meer 
“Het is goed dat mensen mij kennen. 
Ik ben gewoon John, gelukkig getrouwd
met Angelique en woon al heel mijn leven 
in Kaatsheuvel. We hebben twee kinderen 
en zijn sinds ruim een jaar in het gelukkige 
bezit van een kleinzoon. Daar genieten 
we met volle teugen van. We houden van 
reizen, fietsen en wandelen. Ik houd van klussen, met vrienden 
optrekken en af en toe speciaalbiertjes drinken met mijn zoon en 
schoonzoon of vrienden. En lekker eten niet te vergeten. Ik houd 
eigenlijk van alle geneugten van het leven.

Ik kijk ernaar uit en heb zin om te beginnen bij Laverhof en hoop
je snel te ontmoeten.”

Lees verder op pagina 2 >
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“In de coronaperiode heeft 
iedereen de vrijwilligers enorm 
gemist! Door de coronamaat-
regelen mochten ze niet op de 
locaties komen. Gelukkig zijn 
vrijwilligers nu weer welkom en 
hopen wij iedereen weer te 
ontmoeten. 

In coronatijd zijn we meer 
activiteiten in de huiskamers 
gaan organiseren. Dit was een 
positieve ontwikkeling die wij na 
de coronaperiode hebben 
voortgezet. Door het op huis-
kamerniveau te organiseren, 
creëer je in de huiskamers meer 
sfeer, betrokkenheid en saam-
horigheid. Ook zijn sinds enkele 
maanden weer de verenigingen 
opgezet. En grote optredens en 

Wist je dat?
Het jaarverslag is

 gepubliceerd?
 Je kunt het vinden op 

www.laverhof.nl.

Wist je dat?
Commissaris van de 

Koning van Noord-Brabant, 
Ina Adema, bracht in juni 

samen met vertegen-
woordigers van de provincie 

en gemeente Bernheze 
een bezoek aan 

Cunera | De Bongerd. 

Samen stonden we stil bij 
de coronapandemie en 

spraken we over 'Samen leven, 
samen zorgen". Bevlogen 

medewerkers en vrijwilligers 
schetsten een goed beeld 
waar Laverhof voor staat.

Wist je dat?
Het ‘Oekraïne’ gebakje bijna 

€ 500,- heeft opgebracht? 
De gebakjes zijn verkocht in 
de restaurants van Laverhof 

om iets te betekenen voor de 
oorlogsslachtoffers van 

Oekraïne. Het bedrag wordt in 
overleg met de Stichting 

Welzijn De Meierij besteed 
aan praktische middelen voor 
vluchtelingen uit de Oekraïne 

die in Schijndel wonen. 

Hartelijk dank allemaal! 

Vrijwilligers 
zijn weer 
van harte welkom! 
Dion van Kaathoven en Fabienne van Uden zijn team-
managers Welzijn van respectievelijk Schijndel en 
Heeswijk-Uden. Zij zijn voor de vrijwilligers het aanspreek-
punt en sturen hen aan.

De toekomst van de 
ouderenzorg
“De ouderenzorg moet betaal-
baar en toegankelijk blijven voor 
de meest kwetsbaren in de 
samenleving. Daarnaast moet de 
zorg kwalitatief in orde blijven. 
Deze driehoek is een uitdaging. 
De oplossing moeten we vinden 
in alle drie de aspecten van deze 
driehoek. Het aantal ouderen 
neemt gigantisch toe, het aantal 
medewerkers niet. Daar moeten 

we wat mee. We zullen anders 
moeten gaan denken en kijken 
naar zorg; bijvoorbeeld de inzet 
van mantelzorg en innovatieve 
technologie. De zorg in de 
verpleeghuizen zal zich veel 
meer ontwikkelen tot zorg in de 
laatste levensfase. 

De kwaliteit van de zorg zal ook 
anders zijn in de toekomst. We 
kijken meer naar de wensen van 
de mensen en vooral wat ze zelf 
wel kunnen en dus niet alleen 
naar vinklijstjes en veiligheids-

aspecten. Een opendeurenbeleid 
geeft bijvoorbeeld risico, maar 
kan kwalitatief veel beter zijn. 

Wat betreft betaalbaarheid; als 
we zo doorgaan zijn we de helft 
van ons inkomen kwijt aan zorg. 
Dat is niet op te brengen. 

Alle drie deze aspecten moeten 
klaar zijn voor de toekomst. 
Dat zie ik als de opdracht van 
Laverhof.” 

activiteiten komen weer lang-
zaam op gang. Gelukkig kunnen 
vrijwilligers hier weer bij onder-
steunen. 

Iedere vrijwilliger heeft binnen 
Laverhof een contactpersoon. 
Dit is een medewerker van de 
woongroep waar de vrijwilliger 
werkzaam is. In veel gevallen is 
dit een welzijnsmedewerker of 
een dagbestedingscoach. 
Het kan ook zijn dat de contact-
persoon iemand is van de 
technische dienst, geestelijke 
verzorging of de keuken etc. 
Voor vragen kunnen vrijwilligers 
ook bij ons terecht. 

Een grote groep vrijwilligers is 
gelukkig inmiddels weer ingezet. 

Door bovengenoemde verande-
ring kijken we nog in overleg met 
een aantal vrijwilligers welke 
activiteiten bij hen passen. 
Ook zijn wij altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die iets voor 
de bewoners kunnen betekenen. 
Denk aan individuele wensen en 
ondersteunen bij activiteiten. 
Ken je iemand? 
Aanmelden kan via www.
vrijwilliger.werkenbijlaverhof.nl. 

WE KOMEN 
WEER SAMEN!

De meesten van ons weten het vast nog. Het LaverLove Festival 
van 5 jaar geleden. Wat was het een geweldig feest en wat 
hebben we genoten! De vraag of we dit vaker konden doen, 
kregen we die avond al. Er is toen afgesproken om flink te sparen, 
zodat we na 5 jaar weer kunnen uitpakken. En nu is het zover! 

Donderdag 22 september 2022:
Lunenburg Events & More en Zaal Kerkzicht 
in Loosbroek  van 17.30 - 22.30 uur.

We hebben samen met Eventonizer een prachtig programma 
gemaakt, dat je niet mág en niet kúnt missen! Om alvast een 
klein tipje van de sluier op te lichten…

We gaan swingen met de zanger van ‘Jij bent zo’! 
Dat is nog lang niet alles. We hebben nog veel meer artiesten. 
En aan eten en drinken is geen gebrek. Kortom: we hebben alles 
uit de kast getrokken om er weer een FEEST van te maken waar 
nog lang over zal worden nagesproken.

We komen weer samen en het zou geweldig zijn als jullie er 
allemaal bij zijn!

De feestcommissie

Het Laverhof Event   

Vervolg voorpagina Zorg is een mooi vak!
“Zorg is een mooi vak en dat blijft 
het! De zorg verandert wel en dat 
is goed. Blijf de mooie aspecten 
van het vak zien. Maar we zullen 
de zorg moeten veranderen om 
de zorg toekomstgericht te 
houden. De warme liefdevolle 
zorg voor de cliënten blijft. 
Ik denk dat zorgmedewerkers 
daar heel veel waardering uit 
halen. Dat is ook mijn boodschap. 
We moeten elkaar ook onderling 
blijven zien en waarderen om wie 
we zijn en wat we doen.” 

Onze vrijwilligers zijn van grote 
meerwaarde. Dat zien we ook 
aan onze bewoners. Zij zorgen 
voor een warm contact en mooie 
verhalen, waar onze bewoners 
van genieten. Daar worden wij 
enorm blij van. 

Tot ziens op een van 
onze locaties!” 
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Nieuwe 
teammanagers 
aan het woord

Conny Damen, teammanager Lindelaan, 
en Ingrid Hendriks, teammanager Kastanjedreef

Ingrid is op 1 oktober 2021 
gestart als Teammanager op 
Kastanjedreef en na vier weken is 
Conny op 1 november begonnen 
als teammanager Lindelaan.

“Waar staan we voor? Dat is voor 
ons allebei hetzelfde. We staan 
vooral voor gastvrijheid en een 
optimaal woonklimaat, uiteraard 
naast de goede zorgverlening 
door onze professionele mede-
werkers. Dit optimale woonkli-
maat kunnen we alleen bereiken 
als familie participeert en zich 
hier ook thuis voelt.

Daarnaast zijn we ervan over-
tuigd dat dit alleen kan bestaan 
als we ook goede zorg verlenen 
aan onze medewerkers. Dus dat 
wij er zijn voor jullie! Dat er op 
een goede, gezonde manier 

geroosterd wordt, waarin privé 
en werk in balans zijn. En dat we 
snel reageren als er vragen en/of 
problemen zijn.

De indruk die we hebben van 
Laverhof is dat, waar wij voor 
staan, ook echt kan. Soms 
moeten wij (met zijn allen) nog 
leren om de vraag te stellen, in 
plaats van het in te gaan vullen. 
Denk niet te snel dat iets is zoals 
je het interpreteert, maar stel 
gerust een verhelderende vraag, 
zodat je samen tot de kern komt. 

Ben je nieuwsgierig naar wie wij 
zijn, de koffie en thee staat altijd 
klaar. Voel je welkom!

Groetjes en tot op de koffie.”

Ingrid en Conny 

Begin maart zijn de zusters 
Franciscanessen op Annahof 
komen wonen en zijn wij als 
medewerkers meeverhuisd. 
Dit is een tijdelijke huisvesting. 
Het is de bedoeling dat we over 
twee tot drie jaar weer terug naar 
Veghel gaan. Op onze oude 
locatie wordt achter in de tuin het 
nieuwe appartementencomplex 
‘Fioretti’ gebouwd. 

Ik ben 42 jaar, woon samen met 
mijn vriend in Veghel en we 
hebben twee zonen van 12 en 
8 jaar (echt een mannengezin). 
Mijn hobby’s zijn zwemmen, 
wandelen met de hond en 
gezellig iets doen met vriendin-
nen. Ik werk al 22 jaar bij de zusters 
in Veghel. Ik ben in de zorg 
begonnen en via teamleidster ben 
ik nu teammanager geworden. 

Toen ik te horen kreeg dat we 
gingen verhuizen met de zusters 
was ik erg terughoudend om met 
alle zusters deze stap te gaan 
maken. Maar Annahof is een 
perfecte locatie voor de zusters. 
Het is een mooi overzichtelijk 
gebouw en elke zuster heeft een 
eigen kamer met een tuintje. 
Begin maart zijn de medewerkers 
van zorg en welzijn overgenomen 
door Laverhof, wat betekent dat 

de meeste collega’s nu op 
Annahof werken en bij Laverhof 
in dienst zijn. 

We zijn hartelijk verwelkomd en 
worden overal bij betrokken. 
Mijn ervaring met Laverhof is erg 
positief. Ik weet steeds beter de 
weg te vinden binnen de 
organisatie, maar alle namen ken 
ik nog niet uit mijn hoofd. Dan 
merk je dat het toch een grotere 
organisatie is dan dat we gewend 
waren bij de zusters. Ik hoop dat 
we van elkaar kunnen leren, van 
elkaars kwaliteiten gebruik 
kunnen maken en dat we een 
fijne werksfeer blijven creëren. 

Mijn doel is om het verblijf van 
de zusters en de collega’s zo 
aangenaam mogelijk te maken 
en te zorgen dat we over een
 paar jaar weer terug kunnen 
naar Veghel. We hopen dat we zo 
snel mogelijk als een compleet 
onderdeel van Laverhof functio-
neren en ook de zusters en de 
medewerkers het gevoel hebben 
dat we er echt bij horen.

Loop gerust binnen voor vragen 
of voor een praatje, je bent altijd 
welkom.”

Dianne

Dianne van Helvoirt, teammanager Annahof

Kim van der Doelen, teammanager Revalidatie

Eind september 2021 ben ik 
gestart als teammanager GRZ 
(Geriatrische revalidatie zorg) op 
Cunera | De Bongerd en het 
Mgr. Bekkershuis. Ik ben 37 jaar 
en woon samen met mijn twee 
dochters Cato (8) en Jans (5) in 
Veghel. In mijn vrije tijd ben ik 
graag in de buitenlucht en geniet 
ik van familie en vrienden.

Mijn wortels in de zorg liggen in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Daar ben ik opgeleid tot ver-
pleegkundige om vervolgens 
door te ontwikkelen tot SEH 
(Spoedeisende Eerste Hulp) 
verpleegkundige. Voor mijn 
komst bij Laverhof heb ik 
tien leerzame jaren op de 

Spoedeisende Hulp doorge-
bracht. In 2017 ben ik bij Laverhof 
begonnen als wijkverpleeg-
kundige. Waarna ik in 2018 ben 
gestart met mijn management-
opleiding. De laatste twee jaar 
van mijn studie heb ik als team-
manager ervaring op mogen 
doen in Het Retraitehuis.

Complexiteit van zorg 
neemt toe
De afgelopen jaren is er veel 
veranderd binnen de revalidatie. 
Eisen van zorgverzekeraars 
spelen een grote rol en er is 
steeds meer sprake van zieken-
huisverplaatste zorg. Hierdoor 
neemt de complexiteit van zorg 
toe. Afstemming en samen-

In de afgelopen periode is een aantal nieuwe team-
managers gestart. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat zijn hun 
bevindingen? En waar gaan ze voor? Zij vertellen...

werking met onze ketenpartners 
is hierbij van essentieel belang. 
Middels een ontwikkeltraject 
gaan we samen met de teams 
revalidatie en betrokken behan-
delaren met elkaar vormgeven 
hoe we in kunnen spelen op deze 
veranderingen. In de toekomst 
zullen we het ambulant revalide-

ren verder gaan uitbreiden. 
Zo kunnen we cliënten duurzaam 
ondersteunen om na een gericht 
revalidatieprogramma weer 
aansluiting te vinden op de 
thuissituatie. Kortom voldoende 
uitdaging, ik heb er zin in!

Kim

De kapel van Cunera wordt 
gerenoveerd. De muren 
worden geschilderd, er 
komen verduisterings-
gordijnen en ook kijken we 
naar de inrichting. De kapel 
wordt een multifunctionele 
ruimte die we onder andere 
kunnen gebruiken voor het 
vertonen van films op een 
grote TV, als meditatie-/
stilteruimte en voor het 
beleeftheater. 

Het bestuur van de 
stichting Vrienden van 
Cunera | De Bongerd is op 
zoek naar een toepasselijke 
naam voor de voormalige 
kapel. Iedereen kan een 
voorstel indienen. 
In overleg met Laverhof zal 
een keuze worden gemaakt 
uit alle inzendingen. Met de 
inzending maak je kans op 
2 bioscoopbonnen. 

Weet jij 
een toepasselijke naam? 
Stuur jouw inzending 
uiterlijk 15 juli 2022 naar: 
vriendencdeb@gmail.com. 
Wie weet win jij de 
2 bioscoopbonnen.

NIEUWE 
NAAM 
KAPEL 
CUNERA

WIN 
2 BIOSCOOP-

BONNEN

Bedankt!

Bij de eindejaarsattentie zat dit jaar 
een horecabon. Het was mogelijk 
om deze bon te schenken aan een 
van de vriendenstichtingen van 
Laverhof. En dat hebben jullie 
gedaan! 

We willen iedereen die een bon 
geschonken heeft hiervoor 
hartelijk bedanken.

De vriendenstichtingen 
van Laverhof
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Redactie: 
Inge Almekinders
Karin van Kraaij
Dion van Kaathoven
Jacques Worms
Eugenie den Biggelaar
Irma van der Meijs

irma.vandermeijs@laverhof.nl

Het Laverblad is het nieuws-
blad voor medewerkers, vrij-
willigers en gepensioneerden 
van Laverhof.
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1. Nieuwe voorzitter centrale cliëntenraad
Mari van der Aalsvoort volgt op 6 juli 2022 Maria Appeldoorn-
van den Akker op als onafhankelijk voorzitter van de centrale 
cliëntenraad van Laverhof. Succes Mari! 

2. Laverhof in gesprek
We horen graag of er ideeën bij jullie leven over uitdagingen in 
zorg. In maart spraken we met elkaar over leefgemeenschappen. 
In juni over werkplezier. Meer bijeenkomsten volgen. 
Houd Sil in de gaten en doe ook mee.

3. Mooi idee: sociale woonwijk Wij-hoven
Samen met woningcorporatie Woonmeij en de 
gemeente Meierijstad onderzoekt Laverhof of een 
nieuwe sociale woonwijk gebouwd kan worden achter 
St. Barbara in Wijbosch. In maart werd de intentie-
overeenkomst getekend. De eerste stap is gezet.

4. Samen leren met het Elde College
Laverhof is één van de 30 ‘Vrienden van Elde’. We begeleiden 
stagiaires en verzorgen beroeps-oriënterende activiteiten. 
In maart dachten alle vrienden mee hoe we de samenwerking 
kunnen bestendigen en uitbreiden. Opbrengst: goede ideeën. 

In februari 2020 zijn binnen 
Laverhof de eerste Lefgozers 
gestart. Dit is een project dat 
zij-instromers succesvol laat 
overstappen naar de ouderenzorg 
in Brabant. Van dit lefgozers-
traject zijn inmiddels 16 lefgozers 
gediplomeerd. Een knappe 
prestatie! Velen van hen zijn 
enthousiast en succesvol aan 
het werk op verschillende 
woongroepen binnen Laverhof. 
15 Lefgozers zijn op dit moment 
nog bezig met deze verkorte 
opleiding binnen Laverhof.

Afgelopen juni is de vijfde groep 
gestart; een mooi moment om 
dit traject weer even voor het 
voetlicht te brengen. Naast 
OPPstap is ook het ROC aange-
sloten om de theorielessen te 
verzorgen op de locaties van de 
deelnemende zorgorganisaties. 
Ook zijn er meer startmomenten 
dan voorheen, omdat de groepen 
die starten gecombineerd worden 
met Lefgozers van verschillende 
organisaties. Zo starten er 
Lefgozers meer druppelsgewijs 
en vaker door het jaar. 

En wist je dat?
Naast externe personen kunnen 
ook interne medewerkers deel-
nemen aan het lefgozertraject. 
Het volgende startmoment is in 
september 2022. Voor deze 
groep kun je je nog aanmelden! 
Dus ben je enthousiast en lijkt 
het lefgozertraject jou iets? 
Of ken je iemand? Schroom 
niet om contact op te nemen 
met Judith de Koning 
(judith.dekoning@laverhof.nl) 
om samen te kijken naar de 
mogelijkheden! 

5. Toekomstige zorg met technologie
Technologie biedt nieuwe mogelijkheden, ook in de zorg. 
Laverhof staat aan het begin van meer innovatie. Dit begeleiden
we met een programma vanaf mei jl. met een tech@doptie-spel en 
een mobiel zorglab. Mis het niet.

6. Dag van de zorg
Op 12 mei was het weer de dag van de zorg. Onze medewerkers en 
vrijwilligers werden in het zonnetje gezet als dank voor de inzet. 
Jullie zijn onmisbaar.

Heb je een vraag voor of over Sil? 
Mail naar sil@laverhof.nl

Lefgozertraject; 
een update 

Lefgozer Rob Turlings in Talkshow 
‘Hart voor zorg en welzijn. 
Meer dan applaus’. 

Laverhof heeft sinds een half jaar een intranet 
dat de naam Sil draagt. Op dit digitale platform 
delen we informatie met elkaar. Enkele nieuwtjes 
lichten we er uit.

De ondernemingsraad (OR)
Samen zorgen voor een fijne woon- en werkplek maakt het OR-werk zo bijzonder

Willian maakt al 13 jaar deel uit 
van de OR en is de nieuwe voor-
zitter. Ze deelt dit voorzitterschap 
met vicevoorzitter Marianne 
van Heertum. Samen met Sharda 
Ramnathsing, de ambtelijk 
secretaris, vormen zij het 
dagelijks bestuur van de OR. 

Samen zorgen
Willian is woonzorgbegeleider 
niveau 3 en vertelt bevlogen over 
haar werk op Parklaan 1 en 3 in 

Op 30 mei jl. installeerde Berthe de Jong, raad van bestuur, 
de nieuwe ondernemingsraad. Hierbij werd na 27 jaar 
afscheid genomen van Anja Langenhuijzen en ook 
Carla Fransman en Bart van Berlo namen afscheid. Willian 
van Casteren: “Ik wil hen nogmaals hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage aan de OR.” 

Wil je op de hoogte blijven 
van wat we als OR doen? 

Of heb je vragen? 
Word lid van de groep 

Ondernemingsraad 
Informatie op Sil. 

En blijf betrokken bij de 
organisatie en alles wat
voor jou belangrijk is. 

St. Barbara. “Gisteren werd ik nog 
met open armen ontvangen door 
een bewoonster. Ze kent mijn 
naam niet, maar weet wel wie ik 
ben. Hier word ik blij van. Ik voel 
me betrokken bij de organisatie 
en kan door mijn lidmaatschap 
van de OR iets betekenen. Zowel 
voor de medewerkers als voor 
stichting Laverhof. Ik wil daar 
graag tijd in steken. Ik mag 
ergens iets van vinden en kan er 
via de OR ook iets over zeggen. 
Samen zorgen voor een fijne 
woon- en werkplek maakt het 
OR-werk zo bijzonder.
We vergaderen iedere maandag-
middag, een keer in de zes weken 
is er een overlegvergadering met 
de bestuurder en de HR-manager. 
Twee keer per jaar hebben we 
een overleg met de raad van 
toezicht, waarin we verschillende 
thema’s behandelen. 

Binnen de OR hebben we diverse 
commissies: Arbo, Digitaal 
leersysteem, Financieel, Facilitair 
en Werkplezier is daar nog aan 
toegevoegd. Deze taken verdelen 
we, waarbij we kijken wie er 
affiniteit heeft met het onderwerp. 

We zoeken nog leden
De ondernemingsraad bestaat
 uit 9 leden. Er is nog ruimte voor 
2 leden. Over een half jaar houden 
we opnieuw verkiezingen. We 
vinden het belangrijk dat er van 
alle locaties leden zijn en dan ook 

nog graag vanuit verschillende 
disciplines. Is dit iets voor jou? 
Spreek ons erover aan." 

Foto vlnr: Jenny Ketelaars, Pieter Smit, Chamira Steenbakkers, Irma van der 
Steen, Marie-Jose van der Ven, Cees Bartels, Marianne van Heertum, Jolanda 
Appeldoorn en Willian van Casteren.
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