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Bijdrage voeding 
verhoogd per 1 oktober 
  

   

Op veel gebieden is het leven de afgelopen tijd duurder geworden. Dat 

geldt ook voor voeding. Lunet heeft daarom besloten om cliënten die bij 

Lunet wonen, tegemoet te komen in de prijsstijging in voeding. 

Daarvoor verhogen we de bedragen voor voeding voor cliënten met 

ingang van 1 oktober in plaats van daarmee te wachten tot 1 januari 

a.s. De verhoging is volgens de NIBUD-indexering (circa 11%).  

  

Als een cliënt (woonachtig binnen Lunet) zelf zorgt voor 2 maaltijden 

(lunch en ontbijt) plus versnaperingen, wordt het hieraan gekoppelde 

bedrag verhoogd van €4,65 naar €5,02. Als het gaat om 3 maaltijden 

op een dag plus 2 versnaperingen, gaat dit bedrag omhoog van €7,05 

naar €7,83. De verhoging loopt volgens de gebruikelijke afspraken door 

tot eind 2023. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijeenkomst voor 
verwanten 13 en 31 
oktober 
  

   

      

Op 13 oktober en 31 oktober 2022 organiseren we een bijeenkomst voor 

verwanten van onze cliënten. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we over de 

laatste ontwikkelingen binnen Lunet én we gaan graag met je in gesprek over hoe 

we binnen die ontwikkelingen passende zorg, ondersteuning en een 

betekenisvolle daginvulling geven aan onze cliënten. 

 

Er zijn tijdens de bijeenkomst twee plenaire sessies, waarin we met elkaar in 

gesprek gaan over de ontwikkelingen binnen Lunet. Daarnaast is er een 

informatiemarkt, waar we samen met cliënten laten zien hoe we invulling geven 

aan een betekenisvolle daginvulling. Kijk op de website van Lunet voor meer 

informatie en aanmelden. 
  

   

        

Corona 
  

   

We merken dat het aantal 

coronabesmettingen in Nederland 

weer oploopt. Binnen Lunet is aan 

medewerkers alertheid gevraagd 

en het draaiboek corona voor de 

medewerkers is ook 

geactualiseerd en gedeeld. Lunet 

gaat uit van de richtlijnen van de 

overheid. De belangrijkste 

afspraken staan ook op onze 

website.  
       

    

https://lunet.nl/nieuws/2022/09/bijeenkomst-voor-verwanten-op-13-en-31-oktober


Breinplein verhuist naar 
Laan van Eckart 87 
  

   

      

Omdat de woning Breinplein op woonpark Eckartdal niet meer voldoet aan de 

kwaliteitseisen die Lunet stelt, is enkele maanden geleden besloten deze woning 

te sluiten (zie ook Nieuwsbrief Lunet 3 | 2022). In samenspraak met de 

betrokken vertegenwoordigers, cliënten en (zorg)medewerkers, zijn verschillende 

scenario's uitgewerkt. De keuze is gemaakt om zowel het team als de bewoners 

van Breinplein bij elkaar te houden. De Raad van Bestuur heeft deze keuze 

omgezet in het besluit om eind 2022 - begin 2023 te verhuizen naar het nieuwe 

onderkomen aan de Laan van Eckart 87 op woonpark Eckartdal. 
  

   

   

Agenda 
13 oktober 

7 december 

31 oktober 
  

     

Verwantenbijeenkomst 

Dag van de vrijwilliger  

Verwantenbijeenkomst 
  

         

https://lunet.nl/nieuws/2022/09/bijeenkomst-voor-verwanten-op-13-en-31-oktober


        

Vacatures 
  

   

Bij Lunet geloven wij dat je moet 

doen waar je goed in bent en blij 

van wordt. Bekijk de vacatures op 

de website van Lunet. 

• cliëntvacatures 

• vrijwilligervacatures 

  
           

Contact 
  

   

Telefoon: 088 551 5000 

E-mail: redactie@lunetzorg.nl 
  

   

www.lunet.nl 
  

   

     

  

   

         

Copyright © 2022  |  Nieuwsbrief Lunet  |  All rights reserved 
  

   

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. 

 

 

 

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.  

 

Eindredacteur Paul Janssen 
 

   

 

https://lunet.nl/werken-bij/vacatures-clienten
https://lunet.nl/werken-bij/vacatures?discipline=94050901-ff99-4609-9d0f-50636038e3c9

