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Een andere kijk op
vrijwilligerswerk Lunet
Ruim 1.000 vrijwilligers is Lunet ´rijk´. En zo voelen wij en onze cliënten
dat ook: wat een rijkdom. Die moet je koesteren. Met dat als
uitgangspunt gaan we in 2022 'onze' vrijwilligers nog meer betrekken bij
Lunet. Een 'werkgroep Vrijwilligers' gaat hier vanaf begin volgend jaar
mee aan de slag. Wat kan er beter? Hoe krijg je nog meer verbinding
met elkaar? Wat mis je als vrijwilliger om je werk goed te doen?
Dan kijken we of we dat beter kunnen faciliteren. Op deze manier
wil Lunet heel graag een goede werkgever zijn voor vrijwilligers.

´Werkgroep Vrijwilligers´
per 2022 aan de slag met
goed werkgeverschap
voor vrijwilligers
In 2022 start de 'werkgroep Vrijwilligers', met
hierin een afvaardiging van vrijwilligers en
medewerkers. Manager Zorg Dorothe
Nouwens (foto boven) en Atie Theunissen,
beleidsadviseur Vrijwilligerswerk zijn beiden
de kartrekkers van deze werkgroep.

Elke van der Sanden;
duizendpoot op
Eckartdal
"Ze mogen me altijd bellen en als het even kan, dan
ben ik er." Elke van der Sanden (op de foto links) kun
je in die zin gerust een duizendpoot noemen. Zelf is ze
hier heel nuchter over: "Als je de mensen leuk vindt,
maakt het niet uit welke activiteit je met hen gaat
ondernemen."
Lees meer

Wisseling van de wacht
bij HR Lunet
Marieke Kivits treedt op 1 januari 2022 in
dienst als directeur HR en Facilitair. Zij
neemt het stokje over van vertrekkend HRdirecteur Jeroen van Genuchten. De
directeur HR heeft ook het vrijwilligersbeleid
onder zich.

"Vrijwilligers maken het leven mooier!"
Marieke Kivits, directeur HR en Facilitair

Cliënten verrast met
'Secret Santa' kerstkaart
Woensdag 22 december zijn bewoners van De
Donksbergen in Duizel en verder andere cliënten in de
gemeente Eersel verrast met kerstkaarten door de
inwoners van Eersel.

Met de kerstkaarten dragen zij hun bijzondere dorpsgenoten een warm hart toe. En
dat is precies wat onze cliënten nodig hebben, tijdens deze feestdagen in
coronatijd. Het steunpunt vrijwilligerswerk 'Eerselvoorelkaar' is initiatiefnemer van
deze 'Secret Santa' kerstkaartenactie. Lees meer

LuuXX Valkenswaard

Nieuwsbrief cliënten

LuuXX Valkenswaard is al meer
dan een jaar goed bezig in
Valkenswaard. De officiële
opening op 30 november kon
vanwege corona niet doorgaan.
Een interview met het Eindhovens
Dagblad wel. Een medewerker,
cliënt en een vrijwilliger vertellen
hierin hun verhaal. Lees meer

Wist je dat Lunet naast een
(kwartaal) nieuwsbrief voor
vrijwilligers, sinds kort ook een
maandelijkse nieuwsbrief maakt
voor cliënten?
Neem een kijkje in deze
nieuwsbrief op onze website.
Lees meer

Gratis online workshops
Ben jij nieuwsgierig wat Excel jou kan
bieden? Of wil jij groeien in persoonlijk
leiderschap? Als vrijwilliger mag jij onbeperkt
gebruik maken van online workshops bij
GoodHabitz.
Meld je aan bij vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

Eindejaarattentie
ontvangen?

Centrale huldiging
jubilarissen gaat niet door

In december ontvangt iedere
vrijwilliger van Lunet een leuke
eindejaarattentie.
Heb je toch nog niets ontvangen?
Laat het ons even weten, door een
mailtje te sturen naar
vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl.

De centrale huldiging van de
jubilarissen vrijwilligerswerk Lunet
was gepland op 20-1-'22. Echter,
door de actuele coronamaatregelen
kan dit helaas niet doorgaan. Er
wordt aan een alternatieve
huldiging gewerkt. De jubilarissen
worden hiervan persoonlijk op de
hoogte gesteld.

Prettige Feestdagen!

Vrijwilligers en cliënten
spelen Kerstverhaal in
online Kerstviering Lunet
Wil je alvast in de Kerststemming komen?
Dan is de online Kerstviering van Lunet
misschien net iets voor jou. Cliënten,
vrijwilligers en medewerkers van de
Geestelijke verzorging nemen je mee in
hogere Kerstsferen. Kijk hier maar.

Van werken bij wijkpunt
PSV ga je stralen
De 29-jarige rasechte Strijpenaar Melissa Idzinga
werkt twee dagen in de week bij wijkpunt PSV in het
Eindhovens stadion. "Mijn werk is vooral mensen blij
maken," vertelt ze. "Ik poets samen met mijn collega's
het stadion tijdens de wedstrijden en trainingscomplex
De Herdgang op de woensdag. En dat doen we ook bij
speciale evenementen zoals wedstrijden van het
Nederlands elftal of bij Guus Meeuwis.

Melissa vindt het geweldig om een stralende ster te zijn tussen al haar idolen?
Wijkpunt PSV is ook een Lunet-plek waar vrijwilligers werken. Marieke Zwart is
daar een van: "Weet je wat zo mooi is? We doen het echt samen, de deelnemers
van het wijkpunt, de professionals en de vrijwilligers. Je hoort allemaal bij PSV en
tijdens de wedstrijden staat daar een topteam van Lunet." Lees meer

Lunet op socials

2500 x boosterprik Lunet

Wist je dat Lunet ook actief is op
verschillende social media
kanalen? Hier lees je mooie
ervaringsverhalen en leuke
weetjes. Bijvoorbeeld op Facebook,
maar ook op Instagram en
LinkedIn. Bezoek ons en 'like' en
deel. Klik hiervoor op de icoontjes
onderaan in deze nieuwsbrief.

In de afgelopen weken hebben
ruim 1.000 cliënten en bijna 1.500
medewerkers hun derde vaccinatie
- de zogenaamde boosterprik ontvangen. Ons eigen
Vaccinatieteam Lunet heeft
hiermee een ongelofelijke prestatie
geleverd.
Coronamaatregelen bij Lunet

Jubilerende vrijwilligers
in het zonnetje gezet
Feest op Laan van Eckart 82 op woonpark Eckartdal in
Eindhoven. Want hier zijn maar liefst drie 25-jarige
vrijwilligersjubilarissen. Het echtpaar Toon en
Annemieke Smits (foto boven) en Theo Groenemans.
Lees meer

Vacatures

Oliebollen

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.

Kerstvakantie voor onze
oliebollenbakkers van LuuXX
Bakkerij? Echt niet! Want ze gaan
heel veel oliebollen bakken. Deze
kun je hier bestellen. Oliebollen
kunnen opgehaald worden op De
Donksbergen, Berkvenseweg 2 in
Duizel (ingang restaurant).

Lunet-vacatures
Vrijwilligersvacatures

Contact
Telefoon: 088 551 5610
E-mail: vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl
www.lunet.nl
Website voor vrijwilligers Lunet
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