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Summertime!
Zorg en Plezier wenst iedereen een
fijne zomerperiode of -vakantie 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.

Een korte terugblik met zorgen én plezier
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer
veel leuke ontwikkelingen geweest.
Zo was er een file van Volkswagen UP-jes
in onze straat, konden de dagbesteding
cliënten (en stiekem ikzelf ook) knuffelen
met hondjes, kwamen er schoolkinderen
langs en waren er weer nieuwe
enthousiaste stagiaires voor (snuffel)
stages. Kortom, te veel om op te noemen.

Ard Muis - Algemeen directeur

Helaas was het niet alleen maar leuk.
Zo kreeg een collega een hartaanval en
belandde op de intensive care en werd
een andere collega aangevallen tijdens het
verlenen van zorg. Dit soort gebeurtenissen
hebben een grote impact op de omgeving
en directe collega’s. Wij leven met jullie
mee en wensen je een spoedig herstel.
Toen was het tijd voor… Vakantie! Niet dat
werk niet leuk is, maar even twee weken
met vrouw en kids de zon opzoeken om
ergens lui aan een zwembad te liggen is
geen slecht vooruitzicht. Even de batterij
weer opladen, zodat we de rest van het
jaar er weer flink tegenaan kunnen. Mocht
je zelf op vakantie gaan alvast heel veel
plezier gewenst!
Dit was hem weer voor nu. Ik wens jullie
veel leesplezier en als je niet zo lang kunt
wachten tot de volgende uitgave hou dan
onze Facebook en Instagram in de gaten.

Bezoek van basisschool kinderen

Verzorgingsgebieden
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Locatie Almelo
Van Aalten
tot Winterswijk

6

Locatie Lisse
Van Hillegom
tot Warmond

Een file met het nieuwe wagenpark
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Locatie Almere
Van Almere
tot Nijkerkerveen

Verzorgingsgebieden
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KAAG EN BRAASEM

Hier ben ik dan! Mama is nu
alweer een paar weken met
heel veel plezier aan het
werk maar ik geloof dat ze
nog liever weer thuis komt
om met mij te knuffelen ;)
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Ik ben heel erg verwend
door mama haar collega’s en
cliënten, sommige zijn zelfs
komen knuffelen met mij.
Lief he?

WINTERSWIJK
DOETINCHEM

AALTEN
MONTFERLAND

OUDE IJSSELSTREEK

Dochter van Romy Kwaasteniet

GROESBEEK

Contractnieuws

Openstaande vacatures

Ondernemingsraad

Recentelijk toegevoegd
Utrecht West: Woerden, Stichtse Vecht
(Breukelen, Loenen, Maarssen), Oudewater,
De Ronde Venen (Abcoude, Amstelhoek,
Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht,
Vinkeveen, Waverveen en Wilnis)
Zie bovenstaande kaart voor ons totale
verzorgingsgebied.

1. Huishoudelijke medewerkers:
Apeldoorn, Almelo, Enschede, Lisse, Nijkerk,
Huizen, Utrecht, Noordwijk(erhout) ,Kaag
en Braassem en Hellendoorn
2. Begeleiding: Lisse

Er hebben helaas geen verkiezingen
kunnen plaatsvinden, omdat zich te
weinig mensen kandidaat gesteld hebben.
Het voorlopige lid is: Anja Hijningen.
De OR (Ondernemingsraad) moet
nog van start gaan.

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.

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.

Tips bij incidenten
Voor iedereen die te maken kan krijgen of heeft gehad met incidenten hier een aantal tips
die je ook als zorgverlener verder kunnen helpen bij mogelijke incidenten.

•

Roep hulp in
Druk op de alarmknop, of roep indien
mogelijk de hulp in van collega’s.

•

Roep ‘stop’
Geef aan dat u zich bedreigd voelt door
de dader en geef duidelijk aan dat u wilt
dat hij of zij daar mee stopt.

•

Neem de kenmerken van de
dader op
Noteer, bijvoorbeeld via een notitie op
uw smartphone, de kenmerken van de
dader. Denk aan geslacht, leeftijd, lengte,
postuur, kleur ogen en haar, accent,
tattoos, sieraden of kleding.

•

Omgaan met stress
Als slachtoffer is het niet erg om met
de situatie bezig te zijn, maar richt
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Sfeervolle braderie
op het Sluitersveld

Blijf communiceren
Blijf communiceren met de dader. Zorg
dat hij zich niet verder verliest in zijn of
haar woedeaanval.

•

uw aandacht ook naar buiten door
verschillende activiteiten te ondernemen,
zoals wandelen, fietsen, muziek
maken of het doen van een spelletje.
Maak daarbij gebruik van uw eigen
levensgeschiedenis: wat doet u normaal
om met stress om te gaan?

Bijna twee kilometer lang. Dat is de
braderie op het Sluitersveld, een begrip in
Almelo en omgeving. Met sfeervolle stands
langs de Ootmarsumsestraat en een deel
van het Eskerplein.
Er waren vele activiteiten en attracties voor
kinderen en volwassenen. Springkussens,
bungyjump, muziekoptredens en een grote
diversiteit aan kramen, een blaasband
zorgde voor wat extra sfeer. Wij als Zorg en
Plezier delen traditioneel gratis ijs uit voor
degene die VEEL PLEZIER kan maken
(zie foto’s op facebook en instagram voor
de bijna 400 foto’s met blije mensen!).

Romy Udink

EVEN VOORSTELLEN
keer een uur. Ook
zing ik graag keihard
mee met de radio en
vind het daarnaast
leuk om bij kleine
gelegenheden, vooral
bij familie, een mooi
stukje te zingen. Ik ken
het eerste liedje dat
ik uit mijn hoofd had
geleerd nog steeds,
maar inmiddels zitten
er nog veel meer
liedjes in mijn hoofd!

Mijn naam is Romy Udink en ik ben 18 jaar oud. Ik woon nu al
bijna anderhalf jaar in het Gezinshuis Het Twentse Geluk aan de
Emmastraat in het mooie Delden, dichtbij Almelo.
Ik ben werkzaam bij de plaatselijke Albert Heijn. Op 28 januari 2019
was ik als stagiaire van start gegaan bij Zorg en Plezier en sinds
1 juli ben ik werkzaam als vakantiekracht. Ik heb mijn stage bij Zorg
en Plezier als super ervaren. Mede doordat ik veel heb mogen leren
op het gebied van administratie en receptie, maar ook mezelf heb ik
beter leren kennen. Het team heeft mij, voor mijn gevoel, met open
armen ontvangen en we hebben het altijd erg gezellig.
Verder heb ik als hobby kickboksen en ga daarom twee keer in
de week naar Tom’s Kickboksen in Hengelo; dit doe ik dan iedere

Oproep Promoteam

Oproep MIC/MIM commissie

Zomervakantie!

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.

Het kan zijn dat tijdens de vakantieperiode
de zorg iets anders verloopt dan wat u
gewend bent. Wij proberen om zoveel
mogelijk rekening te houden met ieders
wensen. Ook proberen wij zoveel mogelijk
hetzelfde ‘gezicht’ te laten komen tijdens
de vakantieperiode. Wij hopen op ieders
begrip en laten we zorgen voor goed weer.

Berj Mardirosian

EVEN VOORSTELLEN

Suzan Blom

EVEN VOORSTELLEN

Romy Udink (zelf ook aan het woord hierboven) was nieuwsgierig
naar Berj Mardirosian, oprichter van het snelgroeiende Zorg en
Plezier en heeft om die reden onderstaand interview afgenomen.

Mijn naam is Suzan Blom. Ik ben gehuwd en heb twee volwassen
kinderen. Sinds 1 juli werk ik bij het team verzorging en verpleging
van Zorg en Plezier als wijkverpleegkundige in Almelo.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Berj Mardirosian, zevenenveertig jaar en ik woon in Almelo.
Ik heb drie prachtige dochters en
ben getrouwd met Rita Stephan.
Mijn werkdagen zijn maandag,
dinsdag en vrijdag Lisse, woensdag
Almelo en donderdag Almere.
Cliënten vinden mij aardig en
missen mij als ik er niet ben haha!
Dat zie ik natuurlijk als een groot compliment!

Na mijn serviceopleiding heb ik
gewerkt in diverse
ziekenhuizen
op verschillende
afdelingen. Na
twintig jaar heb ik
bewust gekozen
voor de wijkverpleging. Hiervoor
heb ik de opleiding
HBO-Verpleegkunde gevolgd. Het mensgerichte werken bij de
mensen thuis blijft mijn passie.

Wat is je lievelingsgerecht en waarom?
Broodjes kaas vind ik lekker, typisch Hollands. Daarnaast vind ik
gegrild vlees ook erg lekker.
Waarom heb je ervoor gekozen om Zorg en Plezier op te starten?
Ik heb zeven jaar voor mijn eigen vader gezorgd. Na zijn overlijden
wilde ik de zorgverlening voortzetten en dat was dan ook meteen
de aanleiding voor en het begin van Zorg en Plezier.

Om up-to-date te blijven in deze dynamische werkomgeving vind
ik permanente educatie blijvend noodzakelijk. In 2018 heb ik mede
daarom het Leertraject “Ambassadeur voor de wijkverpleegkundige“
succesvol afgerond.
Nu ik net van start ben gegaan zie ik er naar uit voor lange tijd
werkzaam te zijn bij Zorg en Plezier!

Heb je nog een hobby?
Ik sport graag, drie dagen per week in de sportschool.
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Cliënt aan het woord

Teamfeestje Bollenstreek

De heer Schulze woont in een senioren-complex
in Almelo en ontvangt persoonlijke verzorging en
huishoudelijke ondersteuning.

Van Zorg en Plezier kregen we een budget om een gezellig teamfeestje
te plannen. Op vrijdag 22 februari j.l. zijn we met de collega’s van de
Bollenstreek gezellig uit eten geweest bij La Cubanita in Noordwijk.

Wat is één van uw leukste herinneringen aan vroeger?
Vroeger heb ik het erg leuk gehad. Zo ging ik
bijvoorbeeld graag naar de bioscoop met vrienden.
Hoe is uw ervaring tot nu toe met Zorg en Plezier?
Haha, daar zeg je me wat, heel goed! De mensen
aan de telefoon zijn aardig en ook hulpverlenend.
Ook Ard is goed en erg vriendelijk!
Wat vindt u het lekkerst om te eten?
Chinees eten, zoals nasi goreng en bami, vind ik
heel erg lekker.

We hebben genoten van heerlijke tapas met hier en daar een wijntje en
natuurlijk mocht de sangria niet ontbreken. Het was een leuke manier om
elkaar te leren kennen, omdat we vaak zelfstandig werken. Het uitje was zeer
geslaagd en hopelijk volgen er meer met het team dat zich uit blijft breiden.
Zorg en Plezier... Bedankt voor de gezellige avond!
Geschreven door Laura Severein namens het hele team.

Volg ons!

Lokale teamfeesten

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, Instagram
en LinkedIn.

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.

Uitbetaaldata

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

Periode 6

Periode 10

8 juli 2019

28 oktober 2019

Periode 7

Periode 11

5 augustus 2019

25 november 2019

Periode 8

Periode 12

2 september 2019

23 december 2019

Periode 9

Periode 12

30 september 2019

20 januari 2020

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

