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Zorg en Plezier is zeer verheugd dat
wij met zorgverzekeraar DSW, ASR,
Menzis en Anderzorg een contract
hebben voor 2019.
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Zorg en Plezier wenst iedereen fijne
feestdagen en een gezond en fijn
2019 toe!
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Zorg en Plezier levert hulp in het huishouden, verzorging en begeleiding die afgestemd is op uw wensen en manier van leven.

Zorg leeft in Nederland!
Kijk maar eens naar het nieuws waar
(bijna) dagelijks wel iets te lezen valt
over zorg, een gemeente of bijvoorbeeld
een uitspraak door de rechter rondom
regelgevingen.
Ook voor Zorg & Plezier is 2018 een
bewogen jaar geweest met veel
ontwikkelingen. Zo zijn er diverse nieuwe
gemeenten aan ons huishoudelijk
verzorgingsgebied toegevoegd, zoals
Apeldoorn, de Achterhoek, Deventer,
’t Gooi en recentelijk Utrecht. Helaas
zijn er ook gemeenten weggevallen die
we graag hadden behouden zoals onze
huishouding in Almere. Gelukkig is er
een nette oplossing voor zowel collega’s
als cliënten gevonden, maar leuk is
anders. Vorige week ontvingen we weer
super goed nieuws voor onze thuiszorg
(verpleging & verzorging). Wij zijn namelijk
januari 2019 een gecontracteerde zorgaanbieder voor Zorgverzekeraar Menzis

Verzorgingsgebieden

30

Ard Muis - Algemeen directeur

DSW, ASR en Allerzorg.
Persoonlijk vond ik het leukste dit jaar
het ontwikkelde lesprogramma
“De wereld van Zorg en Plezier”.
Hierbij laten we schoolkinderen kennis
maken met de zorg en hebben er
inmiddels al 2 groepen deelgenomen
aan onze dagbesteding in Almelo
(zie achterpagina). Dit zijn maar een paar
voorbeelden hoe zowel de zorg (als ook
het plezier) continue in beweging is.
Ook op gebied van personeelszaken
zijn er leuke ontwikkelingen te melden,
zoals lokale teamuitjes, waarbij 1 regionale
collega de organisatie op zich neemt
en een budget ontvangt om iets leuks
te organiseren (spreekt je dit aan, laat
het weten).
Hou onze Facebook-pagina in de gaten
voor alle nieuwtjes.
Wij wensen jullie veel leesplezier met
onze allereerste nieuwsbrief en alvast
de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Locatie Almelo
Van Aalten
tot Winterswijk

6

Locatie Lisse
Van Hillegom
tot Warmond

13

Locatie Almere
Van Almere
tot Nijkerkerveen

Even voorstellen

Aida Hovhanisian

Graag willen we een aantal medewerkers die
op het kantoor van Zorg en Plezier werkzaam
zijn aan u voorstellen. In deze uitgave maakt u kennis met
Annemieke, Marieke en Aida.

HATTEM

Mijn naam is Aida Hovhanisian ik ben van Armeense afkomst,
ben gelukkig getrouwd wij hebben een zoontje van 4 jaar.
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Sinds 28 oktober 2015 werk
ik bij Zorg en Plezier, als
administratief medewerker.
Mijn werkzaamheden bij
Zorg en Plezier zijn:
facturatie (zorgen dat
alle betalingen goed
lopen / iedere 4 weken
clienten facturen sturen /
administratie) orders inkopen
en gasten ontvangen.
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Contractnieuws

Openstaande vacatures

Ondernemingsraad

Recentelijk toegevoegd
Utrecht, Deventer (Olst en Wijhe),
Apeldoorn, Kaag & Braassem en
Gooi-en Vechtstreek. Zie bovenstaande
kaart voor ons totale verzorgingsgebied.

1. Huishoudelijke medewerkers, Gooien Vechtstreek, Utrecht.
2. Coördinerend wijkverpleegkundige 		
niveau 5, Almelo.
3. Verzorgende IG, Almelo.

Er hebben helaas geen verkiezingen
kunnen plaatsvinden, omdat zich te
weinig mensen kandidaat gesteld hadden.
De voorlopige leden zijn; Francien
Prinsen en Carina Dijkstra. De OR
(Ondernemngsraad) moet nog van start
gaan. Indien zich mensen alsnog kandidaat
willen stellen is dit uiteraard mogelijk.
Wil jij inspraak in Zorg en Plezier?
Meld je aan via: or@zorgenplezier.nl.

Ken jij iemand die bij Zorg en Plezier
wil werken? Laat het weten per mail aan
pz@zorgenplezier.nl.
De gouden tip ontvangt een leuke
vergoeding van Zorg en Plezier.

Tips bij dementie
Voor iedereen die te maken heeft met mensen met dementie. Hier een aantal tips die je ook
als zorgverlener aan de mantelzorgers kan meegeven. Want voor de mensen en hun naaste
met dementie kunnen de feestdagen verwarrende en stressvolle situaties opleveren.
Op welke manier hou je het prettig voor
iedereen?
• Probeer het gezelschap klein te houden.
Hiermee voorkom je dat je naaste veel
namen moet zoeken die ze niet goed
kan vinden.
• Soms geeft een boekje met namen en
foto’s houvast. Voorkom in ieder geval
dat je naaste teveel moet zoeken en help
je haar op een terloopse manier. Je kunt
de naam van iemand laten vallen zonder
je naaste het gevoel te geven dat ze faalt.
• Help haar herinneren als dat nog kan.
In zakjes of cadeaupapier kun je voor
haar voorwerpen verpakken die een
herinnering oproepen aan een tijd waar
ze meer grip op heeft dan op het heden.
De herinneringen kun je opschrijven in
een boekje en voorlezen om haar op
weg te helpen. Bijvoorbeeld: verpak
een rode kever speelgoedauto, wat je
naaste helpt herinneren aan het eerste
eigen autootje. Anekdotes helpen een
extra handje. Die zijn vaak ook leuk voor
iedereen om te horen.
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• Sinterklaas houdt een warme banketstaaf
en suikerbeesten. De Kerstman van
kerstkransjes en warme chocolademelk.
De Paashaas houdt van chocolade
en lekkere broodjes op tafel. Heerlijk!
Misschien vindt je naaste het leuk om
samen met een (klein)kind kerstkoekjes
te bakken of mee te helpen met het
schilderen van paaseieren.
• Samen zingen lukt vaak beter dan samen
een gesprek voeren. Het zingen van
oude liedjes kan veel plezier geven.
• De feestdagen zijn bij uitstek een
periode van tradities. Ze geven je naaste
houvast, mits je hem/ haar ruimte geeft
om te rusten als het te druk voor hem/
haar wordt. In een zorginstelling is het
meestal mogelijk om samen met je
naaste te genieten van het kerstdiner of
paasontbijt.
• Als het weer het toelaat, probeer dan
een moment te vinden om naar buiten
te gaan. Even frisse wandeling is voor
iedereen een prettige onderbreking van
prikkels.

• Woont je naaste in een verpleeghuis?
Misschien is het dan een idee om
hem/ haar en de andere bewoners te
verwennen met een beautydagje voor de
feestdagen. Je kunt je naaste verwennen
door bijvoorbeeld handen te masseren,
nagels te lakken en haar te verzorgen.
Ook voor de heren is het lekker om
de handen gemasseerd te krijgen,
geschoren te worden en een lekker
luchtje op te krijgen.
• Heeft je naaste moeite met eten, het
hanteren van bestek of grote porties?
Wordt er veel geknoeid? Zoek dan
naar creatieve hapjes die met de hand
gegeten kunnen worden en zorg dat
iedereen een groot servet heeft. Hiermee
voorkom je dat je naaste zich onzeker
voelt en daarom besluit helemaal maar
niet te eten.
• Vergeet jezelf niet. Durf anderen om hulp
te vragen, accepteer aangeboden hulp
en verdeel zoveel mogelijk de taken. Gun
jezelf af en toe een beetje ruimte, al is
het maar een paar minuten.

Annemieke Beekhuizen
Mijn naam is Annemieke Beekhuizen. Ik ben 42 jaar, gehuwd en
heb 2 kinderen, Daisy en Quinten (bijna 21 en 18 jaar) en woon in
Enschede. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen en geo-cachen.
Sinds maart 2016 ben ik werkzaam voor Zorg en Plezier als officemanager. Ik ben mijn carrière begonnen als ziekenverzorgende
en ben mij na jaren aan bed te hebben gestaan daarnaast ook
gaan bezig houden met het opleiden van medewerkers in de zorg
alsmede met managementzaken. Dat heb ik eerst als waarnemend
teamleider en later als teamleider gedaan voor een middelgrote
zorgorganisatie in Enschede. Vanwege een moeilijke periode in
ons gezinsleven heb ik na enkele jaren besloten mijn functie als
teamleider neer te leggen zodat ook er meer kon zijn voor mijn
gezin en ben mij gaan focussen op de administratieve processen

in de zorg in de functie van
indicatie adviseur. Met de overgang
van de AWBZ naar de WMO en
Wlz is echter deze functie komen
te vervallen.
Binnen Zorg en Plezier zijn de
taken waar ik mij mee bezig houd
enorm divers: inschrijvingen
voor aanbestedingen, contacten
onderhouden met gemeenten
/ zorginstanties / CAK, etcetera.
Daarnaast ook praktische zaken
of het schrijven van management stukken.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn binnen
Zorg en Plezier. Weet dat het altijd mogelijk is voor het stellen van
vragen of opmerkingen. Ik werk 4 dagen in de week, op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 uur.

Oproep Promoteam

Oproep MIC/MIM commissie

Lokale teamfeesten

Binnen het promoteam zijn wij op zoek
naar een HO-medewerker uit Almelo die
zou willen aanhaken om activiteiten te
organiseren. Ook zoeken we iemand uit
het westen die wat zou willen doen.
Ben jij die persoon of weet je iemand?
Laat het ons weten via het volgende
mailadres: promoteam@zorgenplezier.nl.

Wie wil onze MIC/MIM commissie
komen versterken? Om samen verder te
werken aan onze kwaliteit van zorg- en
dienstverlening hebben we jou nodig!
Wil je meer informatie over deze
commissie neem dan contact op
met Annemieke Beekhuizen of via
micmim@zorgenplezier.nl.

Zorg en Plezier wil graag dat elk team een
eigen personeelsfeest gaat organiseren
en stelt hiervoor € 20,- per medewerker
beschikbaar. Om dit te kunnen organiseren
kan uit ieder team 1 medewerker zich
aanmelden als contactpersoon via
teamfeest@zorgenplezier.nl. Er zal dan
contact opgenomen worden om de
details te bespreken.

Marieke Karsten-Kivits
Ik ben Marieke, 33 jaar, getrouwd met Hugo, samen hebben wij 4
kinderen (1 jongen en 3 meiden). Ik ben ooit:) als verpleegkundige
aan het werk geweest in zowel het ziekenhuis als thuiszorg.
Toen ik in de thuiszorg aan het werk was kreeg ik steeds meer
administratieve zaken en kwam daar in aanraking met oa de
planning. Ik had daar een soort van duo baan (verpleegkundige
en planner). Dit vond ik toen een fantastische combi. Ik ben blij
dat ik een zorg achtergrond heb dit maakt het voor mij soms
wel makkelijker om te plannen. Ondertussen ben ik alweer 2 jaar
werkzaam bij Z&P en wederom op de planning. Bij Z&P is de HO
(huishoudelijke ondersteuning) het grootst en plan ik dus meest
voor de HO.
Als planner neem ik bij aanmelding van een nieuwe client contact
op met de client om te vragen of er een voorkeursdag is, zijn er
huisdieren, zijn er vooraf al belangrijke zaken om te weten waar wij
rekening mee moeten houden. Nadat alle belangrijke informatie
binnen is ga ik opzoek
naar een medewerker
in de juiste regio. Ik kijk
in de medewerker haar
planning om te kijken of
zij nog ruimte heeft op
de voorkeursdag. Als ik
iemand heb gevonden
dan stem ik het af met
de medewerker en
bel daarna de client
om door te geven wie

er gaat komen en wanneer de eerste keer HO geleverd wordt.
Natuurlijk moet er eigenlijk vooraf een intake bij de client plaats
vinden, ik geef dan meestal aan de client door dat er een collega
contact op gaat nemen om de intake af te stemmen. Voorheen
probeerde ik dat gelijktijdig te doen, maar het kwam steeds vaker
voor dat de collega een datum en tijd door had gegeven dat dan de
client niet kon en zo bleef ik vaak heen en weer bellen. Zodra alles
rond is met de medewerker en client zet ik het in de planning van
de medewerker en ontvangt de medewerker een mail Soms vindt
een client het prettig dat er na bv de eerste keer HO contact met
de client wordt gelegd. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de
client het heeft ervaren. De collega die het intake gesprek verzorgt
zal de persoonsgegevens verder uitvragen en zal ook met de client
het zorgleefplan (zlp) invullen en deze moet verwerkt worden in
het dossier van de client in de TZP. Mocht ik in de planning merken
dat het plannen van clienten steeds moeilijker wordt bij de huidige
collega’s dan geef ik het door naar P&O en zal deze een vacature
plaatsten.
Momenteel is het steeds lastiger om nieuwe collega’s te vinden
wat soms onverhoopt er voor zorgt dat clienten iets langer moeten
wachten, dit is iets waar Z&P niet trots op is. Mochten wij de Ho
niet gelijktijdig in kunnen plannen dan onderhouden wij het contact
met de client, zodat deze op de hoogte blijft van de ontwikkelingen
rondom het werven van nieuwe collega’s. 2 jaar geleden begon ik
alleen op de planning bij Z&P en werkte zoals nu 3 dagen en dit
was goed te doen, maar Z&P is in no- time ontzettend gegroeid
en is de planning 5 dagen in de week bezet. Nog steeds is Z&P aan
het groeien wat natuurlijk fantastisch is. Ziekmeldingen komen
(uiteraard) binnen bij de planning en het is dan de kunst om het
allemaal zo goed mogelijk op te lossen voor de client. Gedurende
de dag beantwoord ik heel veel mail, bel ik of word ik gebeld met
behoorlijke uit eenlopende gesprekken.
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Cliënt aan het woord

Kinderen op bezoek bij Zorg en Plezier

Dhr. Van Beek woont in een seniorencomplex in Almelo en krijgt persoonlijke
verzorging van onze organisatie.

Kinderen uit de groepen 5 en 6 van basisschool De Zeven Mijlen uit Manderveen
bezochten onlangs met groot succes onze locatie in Almelo, hetgeen ook in de
regionale media alle aandacht kreeg.

Wat zijn u ervaringen met Zorg en Plezier?
De medewerkers zijn betrokken en hebben
altijd aandacht voor mij. Dit vind ik prettig
en als er wat is dan kan ik altijd bellen.
Het is fijn dat er weinig wisselingen zijn in
de verzorgenden die bij mij komen. Dit is
namelijk erg belangrijk voor mij.

De kinderen van de basisschool
maakten kennis met de Armeense
ouderen die op woensdag en
vrijdag bij elkaar komen in het
in Almelo. Samen werd er onder
meer gesjoeld, bingo gespeeld en
gekookt. Zowel de kinderen als de
ouderen genoten zichtbaar van het
samenzijn. Door de juf werd het
“Leren in de praktijk” aangestipt om
zo de kinderen te motiveren voor
een baan in de zorg.
Stichting Zikke (“Maakt je toekomst
zichtbaar“) is de organisatie
achter het bedrijfsbezoek om de
kinderen te laten kennismaken met
diverse beroepen en zo te helpen
bij het maken van keuzes voor
het onderwijs dat ze later willen
volgen. Er worden bedrijven met verschillende focusgebieden bezocht: van zorg, welzijn en
onderwijs tot techniek en van ict tot wetenschap.
Ook voor Zorg en Plezier was het bezoek voor herhaling vatbaar en staan er inmiddels al
nieuwe bezoeken op stapel van het basisonderwijs uit de regio Almelo.

Hebt u ook ervaringen met andere
zorgorganisaties?
Wel met andere zorgorganisaties niet met
de thuiszorg. Het grootste verschil met
andere organisatie en Zorg en Plezier is de
persoonlijke aandacht en betrokkenheid
van de medewerkers.
Wat wilt u zeggen tegen de medewerkers
van Zorg en Plezier voor de komende
feestdagen?
Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en
zal zorgen dat op de momenten dat de
verzorgende bij mij zullen zijn het goede
feestdagen zijn.

Onze rol richting het CAK

Volg ons!

Wij leveren voor de volgende gemeenten en regio’s de geleverde uren aan richting het CAK:
Oldenzaal, Bollenstreek, Nijkerk, Achterhoek, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht, Kaag & Braassem,
Deventer, Apeldoorn, Almelo, Hof van Twente en Twenterand. De volgende gemeenten
leveren zelf de uren aan richting het CAK: alle Twentse gemeenten m.u.v. Oldenzaal.

Volg ons op social media. Zo ben je altijd
op de hoogte van het laatste nieuws en
acties. Zorg en Plezier is actief op Facebook
en Instagram.

Wie is er jarig?

UW BEOORDELING: 9/10
Bron: zorgkaartnederland.nl en FACIT

3 januari

7 februari

6 maart

Kirsten ter Heide

Thirza van Slooten

Romy Kwaasteniet

8 januari

9 februari

7 maart

Sabine Bruggink

Rita Boerebach

Giovanna Gormillo

16 januari

17 februari

9 maart

Emy van der Stam

Linda Korsuize

Mergreet Veen-Stuij

16 januari

18 februari

15 maart

Priscilla Muller

Yvonne Hardebol

Jeanet Bosch

18 januari

20 februari

17 maart

Carina Dijkstra

Mareike Knaap

Marzena Bratek

31 januari

23 februari

25 maart

Ans van der Lijcke

Zurainy Godfried

Renate Ten Cate

1 februari

24 februari

Silva Gelici-Demircigil

Christel Hesselink

11 februari

5 maart

Rita Stephan

Anneke Brederode

klanttevredenheidsonderzoek - december 2017

LOCATIE ALMELO
Zorg en Plezier
Twente (Hoofdkantoor)
Ootmarsumsestraat 326A
7603 AT Almelo

LOCATIE ALMERE
Zorg en Plezier
Flevoland
Chicagostraat 101
1334 KD Almere

BEL 0546 78 61 48

LOCATIE LISSE

zorgenplezier.nl

Zorg en Plezier
Bollenstreek
Ruishornlaan 33
2162 VW Lisse

