
Vrijdag	de	16e	en	zaterdag	de	17e	december	was	er	het	
WOW-Winterfestijn.	Zo'n	3.800	Lunetters,	waaronder	950
vrijwilligers,	waren	uitgenodigd	voor	dit	festijn	op
woonpark	De	Donksbergen.	En	bijna	2.000	mensen
hebben	hier	gehoor	aangegeven	en	samen	prachtige
momenten	beleefd.
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Vrijwilligers	geven
werken	bij	Lunet	een	7,9
Maar	liefst	93%	van	onze	vrijwilligers	heeft	het	gevoel
dat	ze	bijdragen	aan	iets	wezenlijks	voor	de
samenleving.	Daarnaast	hebben	ze	bijna	allemaal	het
gevoel	dat	ze	cliënten	kwalitatief	goed	ondersteunen.
Prachtige	cijfers	die	in	het	oog	springen	bij	de
resultaten	uit	het	Vrijwilligersonderzoek	2022.	

Lunet	heeft	950	vrijwilligers.	Iets	meer	dan	de	helft	heeft	dit	jaar	meegedaan
aan	het	Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.	Gevraagd	werd	naar	de	mate	van
tevredenheid	over	het	vrijwilligerswerk	en	het	werkgeluk	bij	Lunet.	Al	met	al	geven
de	vrijwilligers	gemiddeld	een	7,8	voor	hun	werkgeluk	bij	Lunet	en	een	7,9	geeft
hun	mate	van	tevredenheid	weer.	Mooie	cijfers	waar	we	blij	van	worden.

Presentatie	onderzoek
‘toekomst	zwembaden’
Op	11	en	12	januari	2023	presenteert	het
externe	onderzoeksbureau	VanMontfoort
haar	bevindingen	over	de	toekomst	van	de
drie	Lunet	zwembaden	op	basis	van
aanvullend	onderzoek.

Vrijwilligers	die	in	hun	vrijwilligerswerk	gebruik	maken	van	een	Lunet	zwembad,
willen	we	graag	uitnodigen	voor	deze	bijeenkomst.
Aanmelden	voor	de	presentatie	doe	je	hier.	De	inschrijving	sluit	maandag	2	januari.

WOW-Winterfestijn	Lunet

Op	elkaar	proosten	met	een	glaasje	Gluhwein	of	warme	chocolademelk,	met	je
team	op	de	foto	in	superman-	en	vrouwpakken	en	een	rondleiding	langs	'the
making	of'	van	het	eindejaarspakket	om	te	eindigen	bij	het	kampvuur	met	muziek
en	marshmallows.	En	daarna	weer	terug	naar	huis	met	een	prachtig
eindejaarspakket	en	een	dikke	smile.	Dat	was	het	WOW-Winterfestijn	in	een
notendop.	

Was	je	niet	in	de	gelegenheid	om	naar	het	WOW-Winterfestijn	te	kunnen	komen,
vragen	we	teamleiders	of	collega's	jouw	pakket	voor	je	mee	te	nemen.	Zo	kan	het
pakket	op	een	later	moment	persoonlijk	overhandigd	worden	als	dank	voor	jullie
inzet.	Wil	je	zelf	het	pakket	ophalen?	Dat	kan	ook.	Vanaf	dinsdag	2	januari	tot	en
met	13	januari	2023	(van	maandag	t/m	donderdag	08.00	-	16.30	uur	en	vrijdag	van
08.00	-	12.00	uur)	kun	je	je	pakket	ophalen	bij	het	magazijn	op	de	woonparken	De
Donksbergen	en	Eckartdal.
	

Magazijn	De	Donksbergen:	Berkvenseweg	2	Duizel
Rijd	het	woonpark	op,	dan	naar	links	en	na	300	meter	aan	de	rechterkant	bij	de
drie	roldeuren.

Magazijn	Eckartdal:	Nuenenseweg	1	Eindhoven
Ingang	is	aan	de	Amazonelaan,	na	400	meter	aan	de	linkerkant	bij	het	logistiek
magazijn	(oude	winkel	Superdal).

Geen	uitnodiging	ontvangen?	Neem	contact	met	ons	op	via
vrijwilligerswerk@lunet.nl.

Lunetters	exposeren	in
Van	Abbe	museum
Verschillende	dagbestedings-
locaties	van	Lunet	zijn	bezig	met
een	geheel	eigen	kijk	op	'De
nachtwacht'	van	Rembrandt.	Het
mag	allemaal	wat	kleurrijker,
hipper,	persoonlijker,	eigentijdser
en	sprekender	volgens	de
Eindhovense	kunstenaars	en
creatievelingen.	Vanaf	begin
volgend	jaar	kun	je	de
kunstwerken	gebaseerd	op	De
Nachtwacht	gaan	bewonderen	in
het	Van	Abbe	museum	in
Eindhoven.	Lees	meer...

Minister	Zorg	Conny
Helder	bezoekt	regio
Maandag	31	oktober	bracht
minister	Conny	Helder	een
werkbezoek	aan	de	regio	om	in
gesprek	te	gaan	met	de	drie	VG-
organisaties	Severinus,	SWZ	en
Lunet.	Dit	werkbezoek	had	als
doel	om	de	gevolgen	van	de
huidige	regionale
arbeidsmarktkrapte	in	de	zorg	bij
de	minister	vanuit	verschillende
perspectieven	onder	de	aandacht
te	brengen.	

Lees	meer...

Verkeerscontrole	op	de
woonparken

Leden	van	cliëntenraden	op	woonpark
Eckartdal	en	op	woonpark	De	Donksbergen
hebben	weer	een	verkeersactie	gehouden.
Automobilisten	die	te	hard	reden	en
foutparkeerders	werden	aangesproken	op
hun	gedrag.	Op	woonpark	De	Donksbergen
werden	ze	geassisteerd	door	de	politie.

De	meeste	mensen	die	ze	hebben
aangehouden	vonden	het	een	goede	actie
en	fijn	dat	ze	nu	weten	wat	de	regels	zijn.	

Huldiging	jubilerende
vrijwilligers	2022
98	van	de	950	vrijwilligers	die	Lunet	rijk	is	vierden	dit
jaar	hun	5,	12,5,	25	en	40-jarige	jubileum.	Zo’n
feestelijk	moment	laten	we	natuurlijk	niet	zomaar
voorbij	gaan.

Op	vrijdag	7	oktober	werden	twaalf	vrijwilligers	gezamenlijk	gehuldigd	tijdens	de
centrale	huldiging	in	de	Kapel	op	woonpark	Eckartdal	(zie	de	foto).	Allemaal
hartelijk	bedankt	voor	al	die	jaren	inzet.

Jubilea	2023
Lunet	vindt	het	belangrijk	dat	vrijwilligers
gewaardeerd	worden	voor	hun	inzet.	Dat
doen	we	onder	andere	door	aandacht	te
schenken	aan	een	jubileum.	Dat	kan	zijn	als
iemand	5	jaar	vrijwilliger	bij	Lunet	is,	maar
ook	bij	12,5,	25,	40	en	50	jaar	willen	we	dat
vieren.
Uit	reacties	van	(jubilerende)	vrijwilligers
blijkt	dat	het	merendeel	liever	samen	met
cliënten	en	het	team	op	locatie	gehuldigd	wil
worden	in	plaats	van	tijdens	een	centrale
huldiging.
Daarom	worden	voortaan	alle	jubilarissen
per	2023	op	locatie	in	het	zonnetje	gezet	als
zij	hun	jubileum	bij	Lunet	vieren	en	vervalt
hiermee	de	centrale	huldiging.		

Beluister	radio	'Studio
Lunet'	live
Op	vrijdag	4	november	kwam	de
digitale	verbinding	tot	stand	en
schoot	de	stem	van	radiomaker
Huib	voor	het	eerst	de	ruimte	in.

Studio	Lunet	is	voortaan
wereldwijd	te	beluisteren	tussen
13.00	tot	15.45	uur	op
www.lunet.nl/over-lunet/radio-
studio-lunet.

123	Lunetters	halen	de
eindstreep
123	Lunet	kanjers	zijn	op
zaterdag	8	oktober	rennend,
rollend	en	wandelend	de	finish
overgegaan	van	de	Your
Marathon	Challenge	in
Eindhoven.	Onder	oorverdovend
applaus	van	het	publiek	ontvingen
ze	hun	welverdiende	medaille.	We
zijn	supertrots	op	onze
sportievelingen.	Lees	meer...

Philipsteam	doet
vrijwilligerswerk	op
Eckartdal

Op	donderdagochtend	29	september	was
een	team	binnen	een	ontwikkelingsafdeling
van	Philips	Medical	Systems	te	vinden	op
woonpark	Eckartdal	om	klusjes	op	het
woonpark	uit	te	voeren.	Lees	meer...

Woensdag	is	de	leukste
dag	van	de	week
"Werken	in	de	zorg.	Mij	leek	me	niets	leuker	dan	dat.
Maar	al	in	het	eerste	jaar	van	de	zorgopleiding
kwamen	de	twijfels.	Zorg	is	niet	alleen	maar	handen
aan	het	bed,	maar	ook	aan	de	computer	en
vergadertafel.	En	ik	wilde	juist	al	mijn	tijd	en	aandacht
geven	aan	de	mensen.	Ik	heb	toen	de	switch	gemaakt
naar	een	opleiding	Interieur	en	Vormgeving.	Heel	iets
anders,	mooi	vak	maar	het	zorgbloed	bleef	kriebelen."	

En	zoals	gezegd,	het	bloed	kruipt	waar	het	niet	gaan	kan	en	Stephan	Edens	werd
vrijwilliger	bij	de	bewoners	van	Hapertwijk	5	op	woonpark	De	Donksbergen	in
Duizel.	Dit	doet	hij	al	vanaf	zijn	20ste	-	destijds	naast	zijn	studie	en	daarna
tijdens	zijn	fulltime	baan	bij	de	Bijenkorf	-	en	onlangs	vierde	hij	zijn	12,5-jarig
jubileum	als	vrijwilliger	bij	Lunet.	"En	voorlopig	ga	ik	daar	mee	door,	want	werken
met	jongeren	vind	ik	het	leukste	werk	dat	je	je	kunt	bedenken."		Lees	meer...

Hoofdkantoor	Lunet
verhuist	naar	Zernikestraat

Het	hoofkantoor	van	Lunet	verhuist
per	2	januari	2023	van	Croy	5	naar
Zernikestraat	17	in	Eindhoven.	Het
nieuwe	kantoor	wordt	gedeeld	met
een	andere	huurder,	is	kleiner,	de
huurprijs	fors	lager,	het	pand	is
energiezuiniger	én	we	starten	hier
ook	met	diverse	vormen	van
participatie	voor	en	met	met
cliënten.	Vanwege	de	verhuizing	is
het	Croy	vanaf		vrijdag	16
december	gesloten.	Ons	postadres
blijft	hetzelfde.	Lees	meer...

@lunetzorg.nl	is	per	1
december	2022	@lunet.nl

Onze	organisatienaam	is	veranderd
van	'Lunet	zorg'	naar	'Lunet'.
Reden	is	dat	we	veel	meer	doen
dan	'zorg'	alleen	en	dat	willen	we
ook	graag	uitstralen	in	onze	naam.

De	naamsverandering	doen	we
stapsgewijs.	Vanaf	1	december	zijn
onze	e-mailadressen	omgezet	van
@lunetzorg.nl	naar	@lunet.nl.	

Het	verzoek	om	de	e-mailadressen
te	wijzigen	in	je	adressenboek.

De	jobcoaches	van	Lunet
scoren	100%
Scoorden	onze	drie	jobcoaches
Carli	Teurlings,	Maarten	van	Osch
en	Judith	Richaerts	vorig	jaar	al
87%	succesvolle	duurzame
plaatsingen	van	cliënten	op
werkplekken.	
Dit	jaar	is	dat	100%,	zoals	blijkt	uit
de	laatste	cijfers	van	het	UWV.
Diezelfde	instantie	geeft	ook	te
kennen	dat	dit	echt	enorm	hoog	is
en	dat	zo'n	score	nog	nooit	is
voorgekomen.

Lunet	opent	KDC	in
Geldrop
Met	de	komst	aan	het	begin	van
dit	schooljaar	van	zeven	kinderen
op	dagbestedingslocatie	Het	Laar,
heeft	na	Eindhoven,	Eersel	en
Maarheeze	ook	Geldrop	een	
kinderdienstencentrum	(KDC).	
De	nieuwe	locatie	in	Geldrop	is
een	gevolg	van	een	groeiende
vraag	naar	voorschoolse
groepsbehandeling	van	kinderen
met	een	achterstand	in	hun
ontwikkeling.	Lees	meer...

Gezocht:	vrijwilligers
voor	één	dag
Met	trots	kunnen	we	zeggen	dat	950	vrijwilligers	zich
structureel	voor	onze	cliënten	inzetten.	De	meeste
vrijwilligers	gaan	al	jaren	naar	dezelfde	cliënt	en
woongroep	toe.	We	merken	dat	veel	vrijwilligers	ook
graag	meer	flexibiliteit	en	afwisseling	willen	hebben	in
vrijwilligerswerk.	Daarom	start	Lunet	met	flexibel
vrijwilligerswerk.

Flexibel	vrijwilligerswerk	is	perfect	als	je	van	afwisseling	houdt	en	minder	tijd	hebt.
Je	werkt	met	verschillende	cliënten	op	verschillende	locaties.	Je	kan	denken	aan
een	dagje	uit	met	de	cliënten	maar	ook	koken,	samen	op	familiebezoek	gaan	of	de
tuin	onderhouden.	Jij	bepaalt	hoe	vaak	je	welke	ondersteuning	kunt	en	wil	bieden.
Om	flexibel	vrijwilligerswerk	te	kunnen	doen,	moet	je	je	eenmalig	aanmelden.
Voorlopig	kunnen	alleen	huidige	vrijwilligers	van	Lunet	flexibel	vrijwilligerswerk
doen.

Aanmelden	
Heb	je	een	vraag,	wil	je	meer	informatie	over	flexibel	vrijwilligerswerk	of	wil	je	je
hiervoor	aanmelden?	Stuur	een	e-mail	naar	Patricia	Peters,	vrijwilligerscoördinator
bij	Lunet	via	vrijwilligers@lunetzorg.nl.

Vacatures
Bij	Lunet	geloven	wij	dat	je	moet
doen	waar	je	goed	in	bent	en	blij
van	wordt.	Wil	jij	betekenis	geven
aan	je	werk?	Bekijk	onze
openstaande	vacatures.

Lunet-vacatures
Vrijwilligersvacatures

Volg	ons	op	social	media

Kijk	je	niet	dagelijks	op	onze
website	voor	het	laatste	nieuws?
Geen	probleem.	Je	kunt	ons	nu	ook
heel	gemakkelijk	via	verschillende
social	media	kanalen	volgen.	Lunet
is	te	vinden	op	Facebook,
Instagram	en	Linkedin.	Wil	je	op	de
hoogte	blijven	van	Lunet?	Volg	ons
dan	op	onze	social	mediakanalen.	

Contact

Telefoon:	088	551	5610
E-mail:	vrijwilligerswerk@lunet.nl

www.lunet.nl
Website	voor	vrijwilligers	Lunet
Brochure	Vrijwilligerswerk	Lunet
Laatste	nieuws	Lunet
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