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Nieuwsbrief Zorghuis Samen  

Hierbij krijgt u weer een nieuwe nieuwsbrief van Zorghuis Samen. U leest hier 

in wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat er de komende tijd op de 

planning staat. 

Agenda 

Vanaf februari zal er gewerkt worden met maandthema’s. Op deze 

manier hopen we meer aandacht aan de thema’s te kunnen 

besteden en kunnen we activiteiten vaker terug laten 

komen.  

In februari is het thema ‘Oudhollands’ en maart staat in 

het teken van ‘Sprookjes’. Mocht u nog een leuk idee 

hebben wat past binnen dit thema, mag u dit altijd 

doorgeven aan iemand van het personeel.  

Medeleven 

In februari waren/zijn de volgende zorgvragers/medewerkers jarig: 

- 14 februari: dhr. Jonker 

- 14 februari: Karin 

- 19 februari: Johannes 

- 26 februari: mevr. Potze 

We wensen iedereen een fijne dag en een goed, nieuw levensjaar toe. 

Corona-maatregelen 

Bij het wonen zijn er een aantal collega’s positief getest, daarom zijn de 

volgende maatregelen per direct in gegaan: 

- Collega’s doen voorafgaand aan hun dienst een zelftest. 

- Personeel draagt tijdens hun dienst een FFP2 masker. 

- Er is extra aandacht voor hygiëne. 

- De dagbeleving wordt strikt gescheiden van het wonen. 

- Er is extra aandacht voor de anderhalve meter afstand. 
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Verder blijven de volgende maatregelen van kracht: 

- Zorgvragers van de dagbeleving kunnen gebruik maken van het biljart 

met een mondkapje, begeleiding erbij om afstand te bewaren met 

anderen 

- Zorgvragers van de dagbeleving worden gebeld voor het ophalen om na 

te gaan of de betreffende persoon of gezinsleden klachten hebben. 

- Zorgvragers dragen in de auto een mondkapje. 

- Koffiedrinken van het team gebeurt op ander halve meter afstand van 

elkaar. 

- Extra aandacht voor persoonlijke hygiëne volgens protocol: handen 

GOED wassen na een toiletbezoek en desinfecteren, ook tussendoor 

regelmatig handen wassen en desinfecteren. 

Familieraad 

Hierbij een kort verslag vanuit de familieraad wat er is besproken tijdens de 

vergadering van januari: 

Op maandag avond 17 januari is er wederom een bijeenkomst geweest van de 
familie raad. 
Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest: 

- De corona maatregelen die erop dat moment waren en de manier hoe 
wij allen hierin bij Zorghuis Samen mee om kunnen gaan. Met name de 
bezoekregeling is hier uitgebreid besproken. 

- Huurverhoging, waar nu ook een jurist naar gaat kijken en als hier meer 
duidelijk over is komt dit terug in de volgende vergadering. 

- De inzet van vrijwilligers, zowel betrokken familieleden als wel mensen 
van buiten, hoe dit ook gezien de coronamaatregelen het best ingepast 
zou kunnen worden. 

- Renovatieplannen van het gebouw, zowel welke al zijn uitgevoerd en 
welke nog in de planning staan. 

- De audit en de stappen welke hierin in de komende periode gepland 
staan. 

- Wachtlijst en hoe om te gaan met de invulling van de plaatsing van 
toekomstige zorgvragers. 

  
Het was een vruchtbare vergadering, waarin standpunten en meningen 
gedeeld konden worden. 
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Voor alle betrokkenen van de zorgvragers is er de mogelijkheid om feedback, 
complimenten en/of vragen te stellen middels een berichtje in de "brievenbus" 
bij de ingang of door een van de leden van de familieraad aan te spreken. 

 

BeleefTV 

In de afgelopen tijd is er veel geld ingezameld voor de BeleefTV. Momenteel 
lopen de volgende acties: 

- Vogelkransen 

- Donatie statiegeld bij de Coop 

In de centrale hal van Zorghuis Samen staat een donatiemeter waar u kunt zien 

hoeveel geld er op dit moment bij elkaar is gespaard voor de BeleefTV. De 

teller staat nog op €7250,-. We willen iedereen bedanken voor het geven van 

de giften en het opzetten van acties. 

Indien u ook een donatie wilt geven, kunt u dit overmaken op het 

rekeningnummer NL66RABO0171992962 t.a.v. Zorghuis Samen o.v.m. 

BeleefTV. Ook bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage te deponeren in de 

brievenbus bij de ingang van Zorghuis Samen. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In november hebben alle zorgvragers en één afgevaardigde van de 
familieleden/vertegenwoordigers een tevredenheidsonderzoek gekregen. We 
willen ieder die de vragenlijst heeft ingevuld bedanken voor de medewerking. 
De uitslagen worden meegenomen in het schrijven van het jaarverslag. 
Binnenkort kunt u daar in terug lezen wat er uit het tevredenheidsonderzoek 
naar voren is gekomen. Als u het tevredenheidsonderzoek nog niet heeft 
ingeleverd, kan dit nog tot uiterlijk 28 februari! 

 

Knoalster van het jaar 
Zoals de meeste van jullie zullen hebben meegekregen, is 
Sylvia genomineerd en verkozen tot Knoalster van het jaar 
2021! 
Een hele eer en een geweldige waardering voor de inzet om 
Zorghuis Samen na drie intensieve jaren te hebben 
opgebouwd samen met Geert en het hele team van Zorghuis 
Samen!  
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Sfeerimpressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief… 
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