Lorentzhof – week 38 – 19 t/m 25 september 2022
Praktische informatie

Update radicaal vernieuwend personeelsbeleid

Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie.

We zijn nu twee weken onderweg met ons radicaal vernieuwend
personeelsbeleid. In de bewonersoverleggen had ik u beloofd u op de
hoogte te houden.

Ook alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg staan
wekelijks op onze site.

Contact
Teammanager
Corine Heemskerk
c.heemskerk@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundigen
Esther Marks (somatiek)
e.marks@libertasleiden.nl
Wouter Zaalberg (PG)
w.zaalberg@libertasleiden.nl

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

Coördinator Voeding
Fred Arnoldus
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Sinds 1 september zetten we geen uitzendkrachten en ZZP ‘ers meer in. Iedereen zet zijn
schouders eronder en onze zorg-medewerkers
denken mee en zijn flexibel. Zo denken zij mee
hoe een dienst op te vullen wanneer iemand ziek
is; de nachtdienst blijft dan bijvoorbeeld net iets
langer om mee te helpen met de eerste verzorging van de dag. Vanuit verschillende hoeken
bieden mensen steun aan, dat is heel fijn.
Vrijwilligers hebben zich aangemeld, collega's van kantoor ondersteunen
in de zorg afhankelijk van hun achtergrond en familieleden hebben
aangegeven structureel een rol te willen in de zorg.
Dat neemt niet weg dat de druk op de zorgmedewerkers op bepaalde
momenten best als hoog wordt ervaren. Als bewoner kunt u dit merken,
medewerkers hebben op sommige momenten dan net iets minder tijd
voor u. Daarom vinden we het belangrijk dat we ook naar duurzame
aanpassingen gaan, die leiden tot structureel minder druk in de zorg. Een
team van zorgmedewerkers is bezig te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn en gaat deze vervolgens implementeren. Zo zijn
de eerste zorgassistenten reeds aangenomen om de zorgmedewerkers te
ondersteunen. Zij gaan taken doen als bedden verschonen, voorraden
bijvullen e.d.
Ik hou u op de hoogte.

Medewerkers
Dagbesteding
Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl
Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Johannes Belt
j.belt@libertasleiden.nl
06-23573725

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd een mail sturen naar
de manager van uw locatie.
Hartelijke groet,
Suzanne van Ballegooijen
Sectormanager Wonen met Zorg
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Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Clientvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang
Jessica Goedhart
06-40976989 (ma, di of do)
j.goedhart@zorgstem.nl

Cliëntenraad
Rob Kragten
clientenraad@libertasleiden.nl

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

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden
vriendenvan@libertasleiden.nl
__________________________

Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Datum

Activiteiten
somatiek
Maandag
Inloopochtend
19 september Creativiteiten

Ruimte

Tijd

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00

Dinsdag
Sjoelen
20 september Prinsjesdag kijken
op scherm

Activiteitenruimte
Restaurant

10.00-12.00
13.00-16.00

Woensdag
Creativiteiten
21 september
Donderdag
Inloopochtend
22 september Hersengym

Activiteitenruimte

10.00-12.00

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00

Vrijdag
Optreden:
23 september Rendezvoux

Restaurant

14.00-15.00

Restaurant

15.00

Zaterdag
Geen activiteit
24 september
Zondag
Borreluurtje
25 september

Activiteiten PG
Team welzijn biedt de bewoners van de pg-afdelingen iedere dag
verschillende activiteiten aan. Dit is naar de wensen en behoefte van de
bewoners op dat moment.

