
Anny en Iris Vissers, beiden  
werkzaam op de afdeling verzor-
ging in Het Retraitehuis.
Lees verder op pagina 4

Nieuwsbrief voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Laverhof 

Sanne Kivits en Dion van Kaathoven zijn sinds een 
paar maanden teammanager Welzijn in Heeswijk 
en Schijndel. We zijn benieuwd hoe het gaat, dus 
nodigen wij onszelf uit op de koffie! 

In dit nummer:

LAVERBLAD

ALTIJD OP ZOEK NAAR  
EEN GELUKSMOMENTJE VAN 
ONZE CLIËNTEN! 

nummer
juni 2016 3

Spiegelbeeld, Samen anders 
zorgen, Op rolletjes en De omme-
keer. Vier van de vele titels van 
tijdschriften die gemaakt zijn bij de 
afsluiting van de leergang ‘Samen-
werken in de wijk’. Een leergang 
waarin onze thuiszorgmedewerkers 
intensief bezig zijn geweest met de 
veranderingen die op ons afkomen. 
Onlangs was ik te gast bij de 
afsluitende presentaties, waarbij 
elke groep de opdracht had hun 
leerervaringen in een tijdschrift te 
verbeelden. Spannend om dat te 
presenteren voor je collega’s en 
leidinggevenden.

Interviews met cliënten, spranke-
lende gedichten, kruiswoordpuz-
zels, theorie en de nodige foto’s 
illustreren het veranderingsproces 
op treffende wijze. Met als kern-
boodschap ‘van zorgen voor naar 
zorgen dat…’. Als Laverhof mede-
werker kijk je samen met de cliënt 
en zijn omgeving wat iemand nog 
zelf kan, wat de familie kan en wil, 
en wat je als professional toevoegt. 
Dat is een intensief proces, waarbij 
het belangrijk is de verwachtingen 
goed af te stemmen. Ervaring met 
de zorgtriade en de communicatie-
ladder die we als Laverhof vanuit 
FamilieZorg gebruiken blijkt daarbij 
onmisbaar.

Kennis van alle veranderingen is 
nodig, maar nog veel belangrijker  
is de wijze waarop je daar als 
verzorgende mee omgaat. Uit de 
presentaties blijkt dat voor allen de 
talentenanalyse een goed hulpmid-
del is geweest. Ben ik ‘geel, groen, 
blauw’, of misschien toch wat meer 
‘rood’? En wat betekent dat voor 
mijn aanpak en manier van 
samenwerken? 

Ik ben oprecht getroffen door de 
wijze waarop onze verzorgenden, 
met al vele jaren ervaring in het vak, 
op een open wijze hun talenten 
met elkaar en met mij delen.  
En bereid zijn hun kwaliteiten in te 
zetten om ook persoonlijk die 
verandering waar te maken.  
Met deze ‘stoere vrouwen’ heb ik er 
alle vertrouwen in dat onze cliënten 
de zorg en ondersteuning krijgen 
die het best bij hun situatie past.  
En dat Laverhof op de toekomst is 
voorbereid.
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Presentaties  
medewerkers  
indrukwekkend! 

Ruimte voor spelen,  
eten en ontmoeten 
in een nieuwe omgeving

Cursus ‘Samenwerken in de wijk’
Lees verder op pagina 2
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Moeder en dochter

Op dit moment wordt de functie 
Welzijn binnen Laverhof opnieuw 
vormgegeven. Onder het team 
Welzijn vallen het verenigings-
leven, de dagbesteding en 
dagbehandeling, de miMakkers  
en de vrijwilligers. 

Dagbestedingscoaches
Sanne en Dion: ”Op de woongroe-
pen nemen de dagbestedings-
coaches het stukje welzijn van de 
bewoners voor hun rekening. 
Deze dagbestedingscoaches 
vallen onder de teammanagers 
zorg. Zij kijken samen met de 
bewoner wat de interesses en 
behoeftes zijn. Ze doen dit in 
samenspraak met de medewerkers 
en betrekken de familie en 
vrijwilligers bij de invulling van de 
activiteiten in de huiskamers.“

De dagbestedingscoaches van het 
verenigingsleven vallen onder het 
team Welzijn. Het verenigings-
leven organiseert grotere activitei-
ten buiten de woongroepen voor 
bewoners en cliënten van Onder-
steuning Thuis. In de toekomst 
kunnen hier ook mensen uit de 
omgeving gebruik van maken. “We 
willen mensen graag van buiten 

naar binnen halen”, zegt Dion.

Sanne: “De dagbestedingscoa-
ches van de woongroepen en van 
team Welzijn zoeken de samen-
werking op en komen regelmatig 
samen om activiteiten en interes-
ses van bewoners en cliënten af te 
stemmen. Wanneer er meer 
dezelfde interesses of behoeftes 
zijn wordt er bekeken hoe we een 
nieuwe vereniging kunnen 
organiseren.”

En er wordt nog meer samen-
werking gezocht!
Dion: “We proberen de verbinding 
met mensen en organisaties uit 
het dorp te maken, door bijvoor-
beeld onze bewoners en thuiswo-
nende cliënten aan te laten sluiten 
bij  de kaartmiddag of het biljarten 
van de KBO in De Schakel. Ook kan 
er gezellig een kop koffie gedron-
ken en een praatje gemaakt 
worden.” Dion zit in het activitei-
tenbeheer en bij coöperatie ’t 
Middelpunt van De Schakel, waar 
tevens Welzijn De Meierij en de 
KBO een rol in spelen. Ook Sanne 
wil meer samenwerken met lokale 
initiatieven. Zo heeft zij binnen-
kort een creatieve markt van KBO 

Dinther. “Een mooie gelegenheid 
om eens kennis te maken!” 

De verbinding met ‘buiten’ is nog 
in ontwikkeling, maar het begin is 
gemaakt. Een aantal woonzorg-
begeleiders van team Welzijn is te 
vinden bij de dagbesteding in de 
kleine dorpskernen, waar mensen 
zonder indicatie terecht kunnen. 
“De woonzorgbegeleiders 
ondersteunen daar vrijwilligers en 
doen dit ook bij de gespecialiseer-
de dagbesteding en verenigin-
gen. En met al die vrijwilligers zijn 
we heel blij: zonder hen kunnen 
we niet! Laverhof kent ruim 500 
vrijwilligers; trouwe mensen die 
hun werk met plezier doen!” aldus 
Sanne. 

Sanne en Dion: “Het is onze 
maatschappelijke taak om Welzijn 
verder uit te bouwen. Het welzijn 
van onze cliënten zit eigenlijk in 
alles: in zorg, in wonen, in eten en 
drinken en sociale contacten. 
Wij willen dat ondersteunen, orga-
niseren en bevorderen. De be- 
hoeftes van nieuwe bewoners en 
cliënten blijven veranderen. Het is 
een hartstikke leuke uitdaging, we 
hebben een leuk enthousiast 
team en samen zijn we altijd op 
zoek naar dat geluksmomentje 
van onze bewoners en cliënten, 
die twinkeling in de ogen!”

Zijdelings
Stoere vrouwen

Dion van Kaathoven (l) en  
Sanne Kivits

Tekst: Wilma van Zoggel 
Foto: Jacques Worms 
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Anita Herijgers werkzaam 
bij het Mgr. Bekkershuis in 

Schijndel en Wilma  
Dortmans werkzaam bij 
Het Retraitehuis in Uden 
op zaterdag 16 juli een 

motortocht organiseren?

Deze ‘Happen en gasge-
ven’ vertrekt om 10.00 uur. 
De startplaats wordt nog 

bekendgemaakt en  
de tocht leidt langs alle 
 locaties van Laverhof.  

Bij iedere stop is er  
de mogelijkheid voor iets 
lekkers bij de koffie, een 
kop soep of een broodje.

Heb jij zin om met de 
Laverhof motorrit mee te 
rijden, meld je dan aan bij 

Anita: an.h@kpnmail.nl  
of bij Wilma:  

jenwdortmans@home.nl. 
Ook vrijwilligers zijn van 
harte welkom! Rijd je zelf 

geen motor maar je  
partner wel? Je mag ook 

samen meerijden!

Wist je dat?

Omgaan met grote  
veranderingen in de zorg
Om goed om te kunnen gaan met 
de grote veranderingen in de zorg, 
volgen medewerkers van Zorg 
Thuis sinds het najaar de cursus 
‘Samenwerken in de wijk’.  
De scholing is erop gericht om 
medewerkers te helpen bij het 
maken van de omslag in het pro- 
fessionele denken en handelen. 
Deelnemers sluiten de leergang af 
met een presentatie van hun 
tijdschrift, waarin zij hun leerpro-
ces in beeld brengen.

‘SAMENwerken in de wijk’ 
Een van de groepen wordt 
gevormd door Joyce, Claudia, 
Francien en Corinne en heeft als 
thema ‘SAMENwerken in de wijk’. 
De grote verandering in hun werk 
is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen 
dat’! Claudia: “Deze spreuk nemen 
we dagelijks mee in ons werk. 
Bij ziekte van een cliënt zou ik 
voorheen zelf de arts bellen, nu 
bel ik de familie.” Francien:  
“We zijn een onderdeel van het 
Sociaal Wijkteam. We kijken 
samen naar wat nodig is en wat de 
cliënt nog zelf kan. Het is belang-
rijk om te weten wat er in de wijk 
mogelijk is en wat die te bieden 
heeft.” Om die weg te kunnen 
wijzen heeft de groep contact 
gezocht met José Swinkels van 
Stichting Welzijn De Meierij en 
hebben ze zich uitgebreid laten 
informeren over de vier woonser-
vices, zorgboerderijen en scholen 
in Schijndel en weten ze inmiddels 
waar mantelzorgers terecht 

kunnen voor ondersteuning.  
Ook is er een bezoek gebracht aan 
de 55 Plus Beurs en hebben ze 
kennisgemaakt met de nieuwste 
snufjes. “We verwijzen onze 
cliënten nu ook eerder door naar 
de ergotherapie of fysiotherapie, 
zodat ze langer zelfstandig 
kunnen functioneren”, vertellen 
ze. “Leven als thuis, daar zetten we 
ons SAMEN voor in!”  

Hulpmiddelen, technologie 
en mantelzorg
Linda, Daniëlle, Wendy en Daniëlle 
hebben zich verdiept in hulpmid-
delen, technologie en mantelzorg. 
Ze bezochten de Thuizorgwinkel 
in Boxtel. “Wat is er nieuw en wat 
kunnen we zelf nog inzetten bij 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’”, 
aldus Daniëlle. Opmerkelijk was de 
Medido, een apparaat dat 
medicatie uitgeeft op de juiste 

Nieuwsgierig geworden na de enthousiaste reacties over eerdere presentaties,  
mag ik een kijkje nemen bij de bijeenkomst waarin een aantal medewerkers hun  
tijdschrift vandaag presenteert en dit met ons wil delen. Fijn dat ik welkom ben! 

Cursus ‘Samenwerken in de wijk’

momenten. Handig!  Ook 
beeldzorg via de tablet kan een 
aanvulling zijn op thuiszorg of 
zelfs een vervanging.  
De orthomeet, een apparaat dat 
helpt bij het uittrekken van 
steunkousen, maakt cliënten 
minder afhankelijk van hulp. 
“Jammer dat je minder tijd hebt 
voor een praatje met cliënten, 
maar hier zijn alternatieven voor”, 
hebben ze ondervonden.

De groep heeft ook een bezoek 
gebracht aan Welzijn De Meierij  
en gesproken met Riny Verstraten, 
consulent van het cliëntservice-
bureau van Laverhof. Ze hebben 
zich laten voorlichten over 
mantelzorg, de mogelijke vergoe-
dingen en hoe zij ondersteund 
kunnen worden. 

Enthousiast zijn ze over de 
kleurenanalyse. “Je krijgt meer 
inzicht in je eigen kwaliteiten en 
die van je collega’s; echt een 
openbaring, die maakt dat ik me 
sterker voel”, aldus een van de 
medewerkers. 

Dementie en mantelzorg
Anita, Annie en Lisa gaan in op 
dementie en mantelzorg. Anita 
heeft het Alzheimer Café bezocht, 
waar diverse onderwerpen over 
dementie aan bod komen, zoals 
de casemanager, het Wmo-loket, 
apps en lotgenotengroepen.

Lisa heeft twee collega’s geïnter-
viewd over de veranderingen in  
de verpleeghuiszorg. De zorg in 
het verpleeghuis is zwaarder en 
complexer geworden. Bij de 
thuiszorg merken ze vaak dat fami-
lie niet goed is voorgelicht over 
dementie en wat een opname in 
het verpleeghuis inhoudt.  
De overgang van thuis naar de 
woongroep is groot. “Hier kan de 
thuiszorg een rol in spelen, wij 
kennen onze cliënten. Disciplines 
kunnen hier meer samenwerken. 
We hebben voor de familie tips 
opgesteld over hoe om te gaan 
met dementie”, aldus Annie. 

Een boeiende en leerzame 
ochtend! Samenwerken in de wijk 
doen mijn collega’s zéker SAMEN!

Op 23 juni ontvangen de 
deelnemers die de scholing 
succesvol hebben afgerond het 
certificaat van deze leergang 
tijdens de feestelijke bijeenkomst 
in het Wereldcafé. 

Op 18 april twee banieren 
met het logo van Laverhof 

geplaatst zijn bij  
Het Retraitehuis?

Wist je dat?

PRESENTATIES MEDEWERKERS 
INDRUKWEKKEND! 

Van links naar rechts: Anita, Lisa en Annie

Door: Irma van der Meijs



Welke teambuildingsactiviteiten werden
er ondernomen van de verzuimbonus?
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Jacqueline van Eijk en Antoinette 
van Melis, teammanagers in  
De Bongerd, schakelden Tom 
Serier, teammanager facilitair, in 
en ontvouwden hun plannen: “De 
Belevingstuin moest beter toe- 
gankelijk worden voor rolstoelen, 
meer open en aantrekkelijk voor 
jong en oud. Het bestaande terras 
is verdubbeld en door een nieuw 
stuk bestrating kunnen bezoekers 
een rondje door de tuin maken. 
Verder zijn er mooie speeltoestel-
len geplaatst waar de kleinkinde-
ren van bewoners zich op kunnen 
uitleven.

Er is een nieuw kippenverblijf en 
op een grote houten plantentafel 
kunnen bewoners zelf poten of 
zaaien; de tafel is zó gemaakt dat 
mensen in een rolstoel er goed bij 
kunnen. Voor groenten en snij- 
bloemen is er een strook grond 
opengelaten. De bosbessen, 

In overleg met bewoners en medewerkers van Cunera/De Bongerd is na Bellefleur nu 
ook Sterappel verbouwd. Buiten zijn er een Belevingstuin en Dierenweide aangelegd. 

rabarber, selderij en bieslook zijn 
al geplant!” 

Wensen voor de toekomst
“Onze wens is een overdekte 
buitenkeuken, om in de zomer-
maanden te gebruiken voor een 
BBQ of een tuinfeest. Een paar 
grote bloembakken op het terras 
zouden daarbij zeker niet mis-
staan!”

Op 17 mei is de Belevingstuin 
feestelijk in gebruik genomen. 
Kinderen van de peuterspeelzaal 
en groep 1 en 2 van de basisschool 
komen regelmatig langs om er te 
spelen. 

Dierenweide
Op diezelfde dag is de Dierenwei-
de bij Kastanjedreef geopend. 
Bezoekers van Cunera/De Bongerd 

Ruimte voor spelen, 
eten en ontmoeten in 
een nieuwe omgeving

worden nu begroet door het  
geblaat van de schapen die in de 
Dierenweide rondlopen.  Suzanne 
van der Sangen, dagbestedings-
coach: “Bewoners kunnen de die- 
ren bekijken en aaien en ze worden 
betrokken bij de verzorging van  
de dieren en het onderhoud”. 

Sterappel vernieuwd
In gesprekken met bewoners, 
familie en medewerkers van 
Sterappel werd duidelijk dat ze 
graag een gezellige huiskamer 
wilden. Antoinette: “Het is 
belangrijk bewoners en familie te 
betrekken bij de plannen voor zo’n 
verbouwing. Zij wonen hier en 
maken er gebruik van. We hebben 
gekozen voor een ‘zee en strand’- 

thema.  Je kunt hier het hele jaar  
op vakantie!”

A la carte eten
De keuken in de huiskamer van 
Sterappel is uniek in Nederland. 
Patrick Fassbender, kok in Cunera/
De Bongerd: “We bieden de 
maaltijden aan in het nieuwe 
huiskamerrestaurant, waar de 
bewoners de gasten zijn en zelf 
bepalen wanneer ze komen eten. 
Er zijn verschillende keuzes 
mogelijk en de maaltijd wordt ter 
plekke klaargemaakt en geser-
veerd: à la carte-eten in een 
gastvrije omgeving! We zien nu al 
dat bewoners afspreken samen te 
gaan eten op het tijdstip dat hun 
het beste uitkomt. Dat kan 12.00 
uur zijn maar ook om 13.30 uur. 
Leven als thuis!”

Antoinette van Melis: “We willen 
bewoners en hun familie uitnodi-
gen om zo veel mogelijk gebruik te 
maken van alle faciliteiten die 
Cunera | De Bongerd biedt.  
Niet alleen de Belevingstuin en de 
Dierenweide, maar ook het 
Buurthuis op Lindelaan en de 
andere ontmoetingsruimtes. 
Iedereen is van harte welkom!”

Binnen en buiten op de schop!

De Jozef-afdeling ging flipperen en 
bezocht de Escape room in Uden. 
Evenals Kastanjedreef. Het team van 
Vijverhof 10 - 12 maakte een korte 
stadswandeling met daarna een 
workshop Bossche bol maken en de 
medewerkers van het verzorgings-
huis van het Mgr. Bekkershuis zijn 
gaan beugelen en hebben aanslui-
tend heerlijk gegeten.

Het team van revalidatie Schijndel 
heeft een indrukwekkende rondlei-
ding gehad in de justitiële inrichting 
in Vught en is vervolgens tapas 
gaan eten.

Revalidatie Heeswijk speelde Gooi-
se vrouwen-bingo en heeft ook 
genoten van heerlijke tapasgerech-
ten. Het MT, de secretaresses en het 
bestuursbureau hebben ‘happen en 

stappen’ in Schijndel gedaan. 

Leuk om elkaar eens 
op een andere manier te
leren kennen!

Een pluim voor iedereen die heeft meegeholpen 
met de verhuizing naar Parklaan en het  
Mgr. Bekkershuis. Het was een flinke klus, maar 
we hebben het samen geklaard!

PLUIM

JULLIE ZIJN TOPPERS!

Door: Suzanne van der Sangen en  
Inge Almekinders



Moeder Anny,   een ervaren 
kracht, die al 35 jaar werkzaam is 
in de zorg, waarvan ruim 16 jaar 
in Uden. ”Als 14-jarige kwam ik al 
in een verzorgingshuis en ging ik 
op woensdagmiddag naar de 
markt om fruit te halen voor de 
bewoners. Mijn ouders hadden 
een ambulance en ze zorgden 
naast het gezin ook voor mijn 
inwonende oma. Dus de keuze 
voor een opleiding in de zorg was 
voor mij vanzelfsprekend.”

Eerst heeft Anny als verzorgende 
gewerkt in het kloosterverzor-
gingshuis van de Franciscanessen 
in Reek. Als de zusters plannen 
maken om te vertekken naar het 
moederhuis in Veghel, wordt zij 
gebeld door Het Retraitehuis 
over de vacature van slaapwacht. 

Tijdens het sollicitatiegesprek 
vormden de gewenste werktij-
den een probleem. Maar haar 
overtuigingskracht, haar stand-
vastigheid en de werkervaring 
van Anny geven de doorslag en 
ze wordt aangenomen. De 
slaapwacht wordt na zeven jaar 
ingeruild voor een contract van 
24 uur op afdeling 1 (somatiek) 
als verzorgende IG. Door gezond-
heidsproblemen lukt dit werk 
niet meer en via een re-integra-
tietraject wordt Anny  groepsme-
dewerkster in de huiskamer. “Het 
werk geeft mij veel voldoening. 
Het geven van aandacht maakt 
de bewoners en mij blij. Het zijn 
de kleine dingen, die het doen, 
vertelt zij. “Het is jammer dat er 
door de veranderingen in de zorg 
weinig tijd is voor die extra 
aandacht.” Het echte zorgen blijft 
kriebelen en op dinsdagavond is 
Anny de vaste avonddienst op 
afdeling 2 (PG), naast haar werk in 
de huiskamer.

Dochter Iris start in september 
2016 met haar BOL-opleiding 
verzorgende IG. Ze heeft haar 
diploma helpende al op zak en 
werkt op afdeling 2 en soms in de 

Het jaarverslag van 2015 
‘Vooruit door verande-
ring’ te lezen is op de 

website van Laverhof? 
Wil je een papieren ver-

sie? Stuur dan een e-mail 
naar info@laverhof.nl. 

Wist je dat?

Jubilea:

40-jarig jubileum

•  Vincent van Schaaijk (St. Barbara) 
op 16 augustus

•  Dorien Schepens-Kerkhof  
(St. Barbara) op 1 september

25-jarig jubileum

•  Toine van den Heuvel  
(Mgr. Bekkershuis) op 1 augustus

•  Leny Verkuylen-van der Wielen 
(Cunera|De Bongerd) op  
1 augustus

•  Annie van de Braak (St. Barbara) 
op 1 september

•  Maartje Korsten-Verhagen 
(St. Barbara) op 1 september

•  Emmelie van de Wetering- 
Kerkhof (Cunera|De Bongerd) op 
1 september

•  Truus Geerts-Mettler  
(St. Barbara) op 1 oktober

•  Christien van Uden-van  
Oorschot (Mgr. Bekkershuis) op 
7 oktober

12,5-jarig jubileum

•  Carla van de Wetering- 
Verkampen (Cunera|De Bongerd) 
op 15 augustus

•  Marion Thoonen  
(Mgr. Bekkershuis) op 1 oktober

Huwelijk
Op 21 mei jl. 
zijn getrouwd Ivo Toonen  
en Sanne Zwinkels

Van harte gefeliciteerd  
en veel geluk!
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Agenda
Agenda activiteitencommissies en  
personeelsvereniging van Laverhof

Cunera/De Bongerd ‘Vrij Bont’
Vrijdag 23 september: Gooische vrouwen  
bingo XXL

Zorg Thuis Schijndel
In november wordt er weer een activiteit georga-
niseerd. Wat, is nog een verrassing!

St. Barbara
Zaterdag 15 oktober: Personeelsfeest

Mgr. Bekkershuis
Voor de komende periode staat er geen activiteit 
op het programma.

Personeelsvereniging Het Retraitehuis

Fietstocht in het najaar: informatie volgt nog!

Houd de publicatieborden in de gaten!

Zo moeder, zo dochter. Een toepasselijk gezegde voor 
Anny en Iris Vissers, beiden werkzaam op de afdeling 
verzorging in Het Retraitehuis.

De bewoners van  
Het Retraitehuis heb-
ben genoten van hun 

bewonersuitstapje naar 
dierenpark Zie-ZOO op  
4 juni jl., georganiseerd 
door de Vriendenstich-
ting in samenwerking 

met de Lions Club?  
Het was een stralende, 
zonnige en leuke dag!

Wist je dat?

Overlijdens-
bericht:
Frans van der Wijst
10 mei 2016

Frans was actief als  
vrijwilliger bij Laverhof op 
locatie Cunera / De Bongerd.

Wij wensen familie en  
vrienden veel sterkte.

huiskamer. Iris is geen onbekende 
bij Het Retraitehuis door haar 
jarenlange inzet in de keuken 
tijdens het weekend en als 
stagiaire bij de verzorging. Een 
energieke meid met haar hart bij 
de zorg en met haar lijfspreuk : 
waar een wil is, is een weg.

“Met plezier ging ik als kind op 
zondagmiddag met mijn moeder 
mee om spelletjes te doen of te 
wandelen met bewoners. Ik vind 
het dankbaar werk. Ik werk graag 
met mensen en maak graag een 
praatje. Met een klein gebaar kun 
je veel voor de mensen beteke-
nen. Het is leuk in een team te 
werken en voor ouderen te 
zorgen”, licht Iris haar drijfveer om 
in de zorg te gaan werken toe.

Al delen deze enthousiaste 
moeder en dochter hun passie 
voor de zorg, hun vrije tijd wordt 
anders ingedeeld. Anny wandelt 
met hond Lex, leest en handwerkt 
graag en Iris is actief op het 
voetbalveld, past op kleintjes en 
gaat uit met vriend Wessel en 
vriendinnen. “Winkelen doen we 
allebei graag!”, zeggen ze al 
knipogend naar elkaar. 

Met een glimlach gaan beiden 
aan het werk in de huiskamer.  
Zo moeder, zo dochter!

Tekst: Tineke Verkuijlen
Foto: Jacques Worms

Tijdelijke bonusregeling voor het 
aanbrengen van nieuwe collega’s
We hebben op dit moment vacatures voor de functie van woon-
zorgbegeleiders niveau 3 en wijkverpleegkundigen. Om deze 
vacatures sneller in te kunnen vullen is de bonusregeling voor 
medewerkers van Laverhof tijdelijk weer ingevoerd.

Ken jij iemand die in aanmerking komt voor onze vacatures en 
treedt hij of zij via jou in dienst als woonzorgbegeleider nivo 3 of 
wijkverpleegkundige, dan ontvang je als bonus € 150 (netto). 
Voorwaarde is wel dat de nieuwe medewerker een dienstverband 
van minimaal zes maanden aangeboden moet krijgen en de 
proeftijd succesvol doorloopt.

Wist je dat?
Er medewerkers van
Laverhof meeliepen 

met de Bernhovenloop 
in Uden? 

Met het inschrijfgeld van 
de deelnemers wordt 

een bijdrage geleverd om 
het verblijf van de 
patiënten in het 

Bernhovenziekenhuis 
zo aangenaam mogelijk

 te maken.  

FAMILIE IN DE ZORG: 
MOEDER EN DOCHTER


