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Aanvullend onderzoek 
zwembaden Lunet samen 
met CCR en CCvR 
  

   

Op 17 mei heeft de Raad van Bestuur een 

voorgenomen besluit gestuurd naar de 

medezeggenschapsraden om de drie zwembaden van 

Lunet per 1 september te sluiten. Een beslissing die 

uiteraard voor niemand gemakkelijk te nemen is. We 

begrijpen dat dit veel oproept bij zowel cliënten, 

vertegenwoordigers als medewerkers.  
  

   

      

      

Bestuurder Lunet Hilda Barnhoorn: “De vragen en opmerkingen over het 

voorgenomen besluit zijn gehoord en uiteraard ook serieus genomen. De CCR en 

CCvR hebben ons gevraagd aanvullend onderzoek te doen om te kijken of het 

https://www.lunetzorg.com/


sluiten van de zwembaden echt onvermijdelijk is. Dit gaan we, samen met hen, 

ook doen. Tegelijkertijd kijken we ook naar het programma van de mensen die nu 

gebruikmaken van onze zwembaden. Als dat traject is afgerond, kijken we 

opnieuw naar het voorgenomen besluit. Tot die tijd wordt de definitieve beslissing 

om de zwembaden te sluiten uitgesteld.”  

 

Lees ook in deze nieuwsbrief over het advies dat de Centrale 

Cliëntvertegenwoordigersraad Lunet heeft gegeven aan de RvB over het 

voorgenomen besluit om de zwembaden de sluiten. 
  

   

        

Wil je graag op de hoogte blijven van de 

laatste ontwikkelingen bij Lunet? Kijk dan 

naar de uitzending 'Lunet praat je bij' op 

maandag 11 juli van 16.00 tot 17.00 uur. 

Een uitnodiging volgt. 
  

         

Onze nieuwe directeur 
Primair Proces is Marilijn 
van der Sterren 
  

   

"Iedereen verdient een goed leven. Sommigen kunnen 

hier zelf voor zorgen, anderen mensen moet je daar 

een handje mee helpen. En dat doe ik graag. Dat deed 

ik al als begeleider in de zorg en later ook in 

verschillende leidinggevende functies bij 

zorgorganisaties. En in mijn nieuwe baan als directeur 

Primair Proces bij Lunet zal dit niet anders zijn."  
  

   



      

"Voor alle mensen die elke dag op onze ondersteuning rekenen wil ik werken aan 

zorg en ondersteuning die passend en ontwikkelingsgericht is. En dat zonder een 

teveel aan registratie en administratie. En als het aan mij ligt werken we aan zorg 

die nóg innovatiever, creatiever en duurzamer is." 

 

Het Primaire Proces werd voorheen aangestuurd door twee directeuren, namelijk 

Remco van den Broek (Specialistische zorg) en Wijk & Dorp (Miriam Schils). 

Beide directeurfuncties zijn per 1 juni samengevoegd in de functie directeur 

Primair proces. 
  

   

Contant of digitaal betalen? 

 

Bij Lunet kun je nu nog betalen 

met contant geld. In De Herberg 

op woonpark Eckartdal 

bijvoorbeeld. Of bij De Donkse 

Hoef op De Donksbergen. Maar 

pinautomaten om contant geld te 

pinnen zie je steeds minder en op 

steeds meer plekken kun je alleen 

nog maar cashloos betalen.  

Lunet behaalt PSO 3 

 

Onlangs heeft Lunet de hoogste 

trede (Trede 3) bereikt op de 

Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO) en daar zijn 

wij trots op! De PSO is het 

wetenschappelijk onderbouwde 

keurmerk van TNO dat de mate 

van sociaal ondernemen objectief 

meet en zichtbaar maakt. Uit de 



 

Een team van Lunet-medewerkers 

én cliënten denkt daarom na over 

hoe we ons gaan voorbereiden op 

betalen zonder contant geld. 

  
  

     

onafhankelijke toetsing door deze 

certificerende instelling blijkt dat 

Lunet op een kwalitatief goede 

wijze werkgelegenheid biedt aan 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
  

         

Huur Croy opgezegd 
  

   

Eind dit jaar loopt het huurcontract van het 

kantoorpand op Croy in Eindhoven af. Daarom is er 

begin 2022 gestart met een verkenning naar eventuele 

verlenging van het vijfjarige contract en geschikte 

alternatieven. Deze verkenning is  - in samenwerking 

met de ondernemingsraad van Lunet - afgerond. 
  

   

      

We hebben gekozen om het vijfjarige huurcontract Croy niet te verlengen. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een ander kantoorpand dat goedkoper in 

huur is en flexibel inzetbaar voor bijvoorbeeld dagbesteding. Een kantoorpand dat 

daarnaast ook prima bereikbaar is met het openbaar vervoer en centraal ligt in 

het werkgebied van Lunet. 

 

In het verkennend onderzoek is eerst naar het eigen vastgoed gekeken. De flat 

op het woonpark De Donksbergen en het tijdelijk woongebouw op woonpark 



Eckartdal zijn onderzocht en afgevallen. De flat vanwege de hoge 

investeringskosten om de bovenste afgesloten etages van het pand weer 

geschikt te maken aan de wettelijke bouwvoorschriften voor een kantoor. Deze 

afgesloten etages zijn - in tegenstelling tot de onderste verdiepingen - jaren 

geleden volledig gestript, alle voorzieningen zijn afgesloten en niet meer 

aanwezig. De tijdelijke huisvesting op het woonpark Eckartdal in Eindhoven mag 

nog gebruikt worden tot medio 2024. Daar komt bij dat we deze ook achter de 

hand willen houden voor coronaziekenhuis en verhuisunit.  

 

We willen ook een kantoorpand met een korte huurtermijn, want opnieuw een 

langdurig contract aangaan past niet meer bij het nieuwe Lunet, waarbij we 

kiezen voor minder overhead en meer investeren in de zorg en ondersteuning. 

Het toekomstige kantoorpand kan ook kleiner zijn dan het huidige. Corona heeft 

aangetoond dat het hybride werken - 50% thuis / 50% kantoor - voordelen biedt. 

Minder reisbewegingen en reiskosten bijvoorbeeld, maar ook: een kantoor kan 

kleiner zijn, met meer flexibele werkplekken en meer overlegfaciliteiten en dus 

een beter bezettingsrendement. En daarom goedkoper.  

 

We hebben op dit moment een kantoorpand op het oog en de besprekingen 

hierover lopen op dit moment. 
  

   

        

Lunet vindt de kwaliteit van zorg heel 

belangrijk. We werken elke dag aan een 

goed leven voor de cliënt. Wat is een goed 

leven? Hoe krijgen we een goed leven? 

Hoe zorgen we voor goede zorg? Wil je 

meer weten? 

 

Lees het Kwaliteitsrapport 2021 op 

www.lunet.nl 
  

         

      

  

      

https://lunet.nl/media/l2iptwya/kwaliteitsrapport-cli%C3%ABntversie-2021.pdf


15 zij-instromers 

geslaagd, 9 gestart 
  

   

Na een periode van twee jaar 

leren en werken, is de eerste 

lichting van 15 zij-instromers 

geslaagd voor hun versnelde 

en op maat gemaakte 

opleiding bij Lunet. Op 12 april 

ontvingen deze zogenaamde 

carrièreswitchers het diploma 

'Persoonlijk begeleider 

gehandicaptenzorg' niveau 4. 

En even bijkomen van 

intensief studeren en werken 

is er niet bij, want ze kunnen 

meteen aan de slag bij ons in 

hun eigen vakgebied.    

  

9 zij-instromers gestart 

Na een week 'meedraaien' in 

de zorg is op dinsdag 10 mei 

de nieuwe lichting zij-

instromers gestart. Negen 

mannen en vrouwen gaan de 

komende jaren werken en 

leren in verschillende locaties 

van Lunet. De opleiding die zij 

volgen is in samenwerking met 

collega-instelling SWZ. 
  

     

Actief op zoek naar nieuwe 

zorgmedewerkers 
  

   

Om potentiële nieuwe 

zorgmedewerkers kennis te laten 

maken met Lunet, zijn we online 

campagnes gestart. Met deze 

campagnes werven we actief 

nieuwe collega’s. Zo zijn we op 

zoek naar begeleiders wonen 

(complex), zij-instromers, 

vakantiekrachten en BBL-

Leerlingen. 

Medewerkers van Lunet, die 

werkzaam zijn op verschillende 

locaties, werken mee aan de 

campagnes. Met mooie 

persoonlijke ervaringsverhalen en 

een sprankelend beeld van de 

medewerker én client, maken we 

mensen enthousiast om bij Lunet te 

komen werken. 

Vacatures zijn te vinden op onze 

eigen website en op verschillende 

externe vacaturebanken. Door de 

campagne zijn we ook te zien op 

social media, Instagram, Facebook, 

en via Google. Hierdoor bereiken 

we meer mensen en zijn de 

vacatures nog meer zichtbaar.  
  

         



        

Inzage in het zorgdossier 

waar en wanneer je wilt 
  

   

Wist je dat je via het Lunet cliëntportaal 

online het zorgdossier kunt inzien? Waar 

en wanneer je dat wilt. Lees meer over de 

huidige, maar ook over nieuwe 

mogelijkheden van het cliëntportaal zoals 

de rapportages die vanaf 1 maart j.l. 

zichtbaar zijn. Lees meer op 

www.lunet.nl 
  

         

      

Woonhulpen geslaagd 
  

   

Op 4 mei behaalden zes 

cliënten het branche erkende 

diploma Woonhulp & 

Activiteitenhulp. Drie van hen 

hebben gekozen om door te 

studeren voor MBO niveau 1 

Assistent Zorg en 

Dienstverlening aan het 

vakopleidingscentrum Prins 

Heerlijk. De andere drie gaan 

met het diploma op zak het 

Lunet werkveld in. 

Alle zes proficiat, een 

topprestatie.     

     

  

      

Special Lunet Zomer '22 
  

   

Binnenkort valt er bij alle verwanten 

een special over de laatste 

organisatie-ontwikkelingen in de 

digitale brievenbus. 

 

Wist je dat naast deze Nieuwsbrief 

Lunet er ook elke maand de 

nieuwsbrief 'Nieuws voor jou' naar 

onze cliënten wordt verstuurd en 

elk kwartaal een 'Nieuwsbrief 

Vrijwilligers Lunet' naar de ruim 

1.000 vrijwilligers die Lunet rijk 

is. Zo houden we alle betrokkenen 

op de hoogte van het laatste Lunet 

nieuws. 
  

         

  

   

https://lunet.nl/over-lunet/informatie-voor-clienten/clientportaal


      

Vraag om instemming 
sluiting zwembaden 
  

   

Zoals op de website en ook elders in deze nieuwsbrief te lezen is, heeft de Raad 

van Bestuur (RvB) het voornemen de drie zwembaden van Lunet te sluiten. Dit 

besluit heeft wettelijk de instemming nodig van de medezeggenschap. 

 

De centrale raden (van de cliënten en van de cliëntvertegenwoordigers) hebben 

deze maand dat verzoek om instemming van de RvB ontvangen. In een eerste 

overleg is duidelijk geworden dat we als CCvR erg veel moeite hebben met de 

voorgenomen sluiting en wij daar - zoals het er nu voor staat - dus niet mee zullen 

instemmen. Zwemmen in een veilige omgeving is voor veel cliënten van groot 

belang en er zou alles aan gedaan moeten worden om dat blijvend mogelijk te 

maken. Op ons advies heeft de RvB het besluit tot sluiting voorlopig opgeschort, 

zodat kan worden onderzocht of sluiting echt onvermijdelijk is. 

 

Omdat het hier gaat om een besluit met vergaande consequenties voor veel 

cliënten, zullen we de leden van de clusterraden hier de komende maanden bij 

ons definitieve besluit over instemming betrekken. 

 

Om dezelfde reden willen we ook ieder van jullie de gelegenheid geven om te 

reageren. We hebben inmiddels al meerdere reacties op de voorgenomen sluiting 

ontvangen, waarvoor dank. Voor degene die dat alsnog wil doen: ons mailadres 

is ccvr.lunetzorg@gmail.com. 
  

   

  

   

Toekomstplan Lunet 
  

   

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over ons plan 

om voor een aantal onderdelen uit het Toekomstplan 

Lunet werkgroepen te vormen, die de komende tijd in 

samenspraak met Lunet betrokken zijn bij de concrete 

uitwerking van het plan. 
  

   



      

De Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad Lunet 2022.  V.l.n.r.: Linda Dijkstra, 

Jaap Praagman, Nance Wijnhoven, Bert Mulder en Patrick van Campfort. Niet op 

de foto: Bert van Bommel. 

 

Ondertussen zijn op 6 onderwerpen werkgroepen in de maak: 

• Zorgprogrammering: alles rond de verdere uitwerking van zorgpaden en 

zorgprogrammering. Contact: Patrick van Campfort. 

• Monitoring: alles rond de monitoring van incidenten, onvrijwillige zorg, 

klachten van cliënten en vertaling daarvan in beleid en richtlijnen. Contact: 

Nance Wijnhoven. 

• Huisvesting en vastgoed: Vragen rondom bij zorgvraag passende 

huisvesting en verdere ontwikkeling vastgoed. Contact: Bert Mulder. 

• Communicatie: Communicatie van Lunet en van medezeggenschap naar 

cliëntvertegenwoordigers. Over het toekomstplan en in het algemeen. 

Contact: Jaap Praagman. 

• Kind en jeugd: ontwikkelen van een visie op kind en jeugd. Contact: Bert 

van Bommel. 

• Medezeggenschap: structurele verbetering medezeggenschap. Contact: 

Linda Dijkstra. 

 

Heb je interesse om tijdelijk in één van deze werkgroepen mee te denken en te 

doen? Voor verdere informatie zijn de contactpersonen van de werkgroepen 

allemaal te bereiken via ons mailadres ccvr.lunetzorg@gmail.com.  

We horen graag van je! 
  

   

  

   

CCvR Jaarverslag 2021 

Benieuwd naar wat de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad het afgelopen jaar 

heeft gedaan? Neem dan eens een kijkje in het Jaarverslag CCvR 2021 op 

www.lunet.nl 
  

   

   



Agenda 
24 juni 

11 juli 

7 oktober 

7 december 
  

     

Infomarkt LuuXX Eersel (van 10.00 - 12.00 uur) 

'Lunet praat je bij' 

Huldiging jubilarissen vrijwilligers 

Dag van de vrijwilliger  
  

         

        

Vacatures 
  

   

Bij Lunet geloven wij dat je moet 

doen waar je goed in bent en blij 

van wordt.  Bekijk de vacatures op 

www.lunet.nl 

• cliëntvacatures 

• vrijwilligervacatures 

  
           

Contact 
  

   

Telefoon: 088 551 5000 

E-mail: info@lunetzorg.nl 
  

   

www.lunet.nl 
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De nieuwsbrief Lunet is een samenwerking tussen de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad en Lunet. 

 

De nieuwsbrief Lunet wordt 4 keer per jaar verstuurd naar eerste contactpersonen van cliënten van Lunet. 

Geen eerste contactpersoon, maar toch geinteresseerd in deze nieuwsbrief? Meld je aan bij redactie@lunetzorg.nl. 

 

Liever een printbare versie van deze nieuwsbrief? Kijk hiervoor op www.lunet.nl. 

 

Heb je nieuws dat je wilt delen? Stuur je kopij naar redactie@lunetzorg.nl. 

 

De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen.  
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