Lorentzhof – week 38 – 14 september t/m 20 september 2020
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” alle
praktische informatie.
Alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg
en de menu’s van het
restaurant van De
Parelvissers, Rijn en Vliet
en Lorentzhof staan
wekelijks op de site.

Contact
071-5149545
Teammanager Zorg
Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Daryl Beijlen
d.beijlen@libertasleiden.nl

Femke Slingerland
f.slingerland@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever
m.vandenoever@libertasleiden.nl

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de algemene zaken
binnen Lorentzhof.
Impressie van de overlegvergadering Cliëntenraad-Raad van Bestuur
d.d. 17 juli 2020
De bestuurder laat ons weten dat de meerjarenstrategie 2020-2024
begin juli is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De doelen worden
nu uitgewerkt in een strategische planning.
We bespreken het voornemen om mevrouw A. Hoogland definitief als
klachtenfunctionaris aan te stellen. Tijdens haar periode als vervanger
van de vorige klachtenfunctionaris is gebleken dat de samenwerking
van beide kanten naar volle tevredenheid verloopt.
Het implementatieplan voor het vernieuwde zorgleefplan is wegens
corona vertraagd en gewijzigd. Omdat medewerkers niet samen
konden komen, en dat in de nabije toekomst niet anders is, worden er
instructiefilmpjes voor en door de medewerkers gemaakt en zetten we
e-learning in.
We hebben via een presentatie een update gekregen over de Wet zorg
en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige
zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals
dementie) en vervangt de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
Vanaf 1 juli zijn onze woonzorglocaties ( inclusief de restaurants) weer
open voor bezoek. We registreren de bezoekers bij binnenkomst en
vragen iedereen zich aan de hygiënevoorschriften en andere RIVM
richtlijnen te houden. Als zich een besmetting of uitbraak van het
coronavirus voordoet, dan treden weer beperkingen in werking. We
zijn nu bezig met de verdere uitwerking van plannen om ons goed voor
te bereiden indien het coronavirus opnieuw opduikt.
In de afgelopen maanden hebben we veelvuldig discussies moeten
voeren met bezoekers en familie over de maatregelen. Voor de één
waren ze te strikt, voor de ander niet strikt genoeg. We hebben
gelukkig ook complimenten en veel blijken van waardering gehad.
We bereiden een enquête voor om de ervaringen bij de medewerkers
op te halen.
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Coördinator Voeding
Fred Arnoldus (kok)
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding
Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl

Alexandra Stikvoort (PG)

We bespraken de financiën van de eerste 4 maanden. Ondanks de
daling van inkomsten en extra uitgaven in verband met corona is het
financiële resultaat conform begroting.
Onze Cliëntenraad zoekt nieuwe leden
Om de cliëntenbelangen nog beter te kunnen behartigen zoekt de
cliëntenraad nieuwe leden.

a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Ben Noorlander (tijdelijk)
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden
vriendenvan@libertasleiden.nl

______________________________________

Colofon
Eindredactie:
communicatie Libertas Leiden
communicatie@libertasleiden.nl

Tijdbesteding is ongeveer één dag per maand

Bekijk ook onze sociale
media voor updates.
Facebook: Libertasleiden
Instagram: Libertasleiden
Twitter: @Libertasleiden

De Cliëntenraad toetst het organisatiebeleid vanuit het perspectief van
de cliënt en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen
die voor cliënten van belang zijn. Deze onderwerpen lopen uiteen van
de kwaliteit van de maaltijden, veiligheid en de omgang met cliënten
tot de begroting en de zorginkoop. Leden van de Cliëntenraad
ontvangen voor hun inzet een passende vrijwilligersvergoeding.
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Als lid van de cliëntenraad:





Bent u cliënt (of familielid) en heeft hierdoor ervaring met onze
(wijk)zorg.
voelt u zich betrokken bij de dienstverlening en denkt hier graag
over mee.
stelt u de belangen van cliënten voorop.
kunt u samenwerken in een bestuurlijke omgeving en bent u in
staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich
hierover een mening te vormen.

Voor meer informatie kunt u , telefonisch of per e-mail, contact
opnemen met Ben Noorlander, voorzitter van de Cliëntenraad op
telefoonnummer 06-19185710. Uw schriftelijke motivatie en zo
mogelijk uw cv ontvangen wij graag uiterlijk 20 september op email: clientenraad@libertasleiden.nl.
Prinsjesdag 2020
Door de coronamaatregelen ziet het programma van Prinsjesdag er dit
jaar anders uit dan voorgaande jaren.
De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet
door. De Koning leest de Troonrede
voor in de Grote Kerk in plaats van in
de Ridderzaal. De NOS zendt de
Troonrede live uit om 12.30 uur.

Activiteiten PG bewoners
Team welzijn biedt de bewoners van de pg-afdelingen iedere dag
dagbesteding met verschillende activiteiten aan, naar de wensen en
behoefte van de bewoners op dat moment.
Activiteiten Somatiek
We hebben de volgende activiteiten voor u deze week
Datum

Activiteiten somatiek

Ruimte

Tijd

Maandag
14
september
Dinsdag
15
september

Handwerken
Sport/spel

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00

Geen activiteit
Prinsjesdag kijken

Restaurant

13.00-16.00
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Woensdag
16
september
Donderdag
17
september
Vrijdag
18
september
Zaterdag
19
september
Zondag 20
september

Sjoelen
Creatief

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00

Inloop-ochtend
Hersengym
Bewonersoverleg
Gesprekgroep
Shosannah
Voorlezen
Bak-activiteit

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Restaurant
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
19.00-20.00
10.00-12.00

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

14.00-16.00
10.00-12.00

Borrel-uurtje

Restaurant

15.00-17.00

Bewonersoverleg 17 september
Op 17 september staat dit overleg gepland van 19.00-20.00 uur. Dit
overleg kent vaste en wisselende leden en wordt 4 keer per jaar
georganiseerd. De onderwerpen die besproken worden hebben
betrekking op Lorentzhof.
Bewoners en/of familieleden zijn van harte welkom om hieraan deel te
nemen.
Samen houden wij corona buiten de deur
Laten we met z’n allen waakzaam blijven en voor het welzijn van uw
verwanten en onze bewoners alle mogelijke voorzichtigheid in acht
nemen:
- Bij klachten niet komen
- Niet met teveel mensen tegelijk komen
- De hygiënemaatregelen blijven gebruiken
o Handen wassen
o Niezen en hoesten in de elleboog
o Geen handen geven
o en vooral: 1,5 meter afstand houden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
U kunt algemene informatie over de maatregelen coronavirus op de
website van Libertas Leiden: www.libertasleiden.nl/corona.

