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Dit is het SART Nieuwsbulletin 17, 2e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen 
 
De organisatie is ondanks de lock down volop in be-
weging. Er gebeurt in positieve zin van alles voor en 
achter de schermen. Met name op het gebied van 
personeel zijn er verschillende ontwikkelingen te 
melden. Die wil ik graag met u delen. Ik wens u veel 
leesplezier toe. 
  
 

 
___________________________________________ 
 

Corona 
 
Binnen de SART proberen we zo 
“normaal” mogelijk samen te le-
ven en te werken. Het is en blijft 
echter maatwerk en anticiperen 
op de dagelijkse ontwikkelingen.  
Intern zijn we aan het bekijken hoe we het vaccine-
ren gaan organiseren.  

De huisartsen hebben 
aangegeven dit niet te 
kunnen doen, omdat ze 
simpelweg niet over de 
vaccins beschikken.   
Onze medewerkers moe-

ten om gevaccineerd te worden zelf een afspraak 
met de GGD of hun huisarts maken.  
Alle maatregelen blijven nog van kracht.  
Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dragen 
in huis nog steeds verplicht een mondkapje. 
De Coronamaatregelen betreffende het gebruik van 
de kapel door religieuzen en niet-religieuzen, wor-
den door Park Zuiderhout vastgesteld.  
Bezoekers zijn binnen de SART nog steeds welkom, 
mits niet meer dan 2 bezoe-
kers per bewoner, deze be-
zoekers geen griepverschijn-
selen hebben en op 1,5 meter 
afstand blijven. Ook zijn de 
bezoekers welkom in de alge-
mene ruimten. 
Ik wil u ook vragen of u zich strikt aan de regels van 
Park Zuiderhout wilt houden, wanneer u daar door 
het gebouw loopt. Deze regels staan duidelijk aange-
geven voordat u het gebouw betreedt. 
Tot slot: blijf alert, was uw handen goed en ontsmet 
ze met alcohol. Dan blijven wíj de vinger voor U aan 
de pols houden. 
_________________________________________ 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie 

  
- Voor wat betreft de werving van vrijwilligers: zoals 

u gezien hebt, is er een vacature uitgegaan voor 
het werven van vrijwilligers. Dit heeft tot nu toe 
geresulteerd in tien aanmeldingen. Met al deze 
vrijwilligers zal een kennismakingsgesprek gepland 

worden. Besproken zal 
onder meer worden 
met welke intentie ze 
vrijwilligerswerk willen 
doen en waar hun ta-

lenten en interesses liggen. Daarna zullen we bekij-
ken of we een goede match met een of meerdere 
leden van de SART kunnen maken. 
Gezien de Coronatijd kan het nog even duren voor 
de vrijwilligers ingezet worden. 



- In de afgelopen weken hebben er veel gesprekken 
plaatsgevonden met betrekking tot de inkoop van 
extra uren mantelzorg in het Missiehuis. Alle be-
trokken congregaties hebben toegezegd dit te wil-
len doen. Hartelijk dank hiervoor. Daardoor kun-
nen we het huidige aantal uren mantelzorg in het 
Missiehuis voor 2021 continueren.  

- Inmiddels hebben er ook gesprekken plaatsgevon-
den met de paters Scheutisten met betrekking tot 
de invulling van de vacature mantelzorger wanneer 
Ria Franken per 1 juni aanstaande met pensioen 
gaat. De paters hebben er voor gekozen om hier 
voor 24 uur per week een medewerker in te willen 
zetten via de SART. We hebben intern bekeken wie 
dit kan gaan doen. In goed overleg tussen bestuur, 
directie van de SART en de paters Scheutisten is 
besloten dat Fien Darricarrere deze functie per half 
april gaat invullen. Alle partijen hebben er het vol-
ste vertrouwen in dat er in de persoon van Fien 
een goede opvolger is gevonden voor Ria. 

- Bovenstaande heeft tot gevolg dat er per 15 april 
a.s. in het missiehuis twee mantelzorgmedewer-
kers voor bepaalde tijd geworven worden; dit voor 
10 tot 12 uur per week. Deze vacature zal binnen-
kort intern en extern uitgezet worden.  

- Op 1 februari hadden we twee jubilarissen, name-
lijk Cynthia Musters-Hekker en Alex Aarts; ze wa-
ren beide 12,5 jaar in dienst.  
In bescheiden kring hebben we hier bij stil gestaan 
en dit gevierd. Bij deze nogmaals van harte gefelici-
teerd met dit jubileum. 

- Op 13 februari aanstaande is Linda Filius 25 jaar in 
dienst. Een bijzondere mijlpaal.  
Ook dit zullen we in bescheiden ge-
zelschap vieren. Hopelijk kunnen 
we eind 2021 hier samen met alle 
leden van de SART, de collega’s en 
het bestuur nog bij stil staan. 

- Op 2 februari heeft Jeanne Maaskant, gastvrouw 
eetzaal bij de paters Heilig Harten, afscheid geno-
men in verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. In totaal is Jeanne 21 jaar in 
dienst geweest van de paters. We danken Jeanne 
voor haar grote inzet voor de paters in al die jaren 
en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. 

- Per 1 maart aanstaande heeft Inge Hogentoren, 
gastvrouw in de eetzaal, haar ontslag ingediend. Ze 
heeft elders een baan gevonden. We bedanken 
haar voor haar inzet en betrokkenheid en wensen 
haar heel veel succes toe in haar nieuwe werk-
kring. Ook deze vacature zal binnenkort uitgezet en 
opnieuw ingevuld worden. 

- Per 01-02-2021 heeft Michel van Duuren een an-
dere benoeming gekregen. Voorheen was Michel 
huismeester/coördinator. Voortaan is hij het hoofd 
huishouding van de SART. 

- Sparen voor je pensioen: in de CAO is opgenomen 
dat medewerkers vakan-
tiedagen kunnen sparen 
om eerder met pensioen 
te gaan. Dit moet echter 
wel schriftelijk vastge-
legd worden tussen 
werkgever en werknemer, zodat deze uren ook ge-
reserveerd kunnen worden. Wil je hier als mede-
werker gebruik van maken, maak dan op korte ter-
mijn een afspraak met Arno Heesters en Anja Ble-
wanus. Dit om teleurstelling naar de toekomst te 
voorkomen. 

- We zijn bezig met de afsluiting van het boekjaar 
2020. Dit betekent 
dat er een jaarreke-
ning wordt opge-
steld inclusief een 
directieverslag van 
de activiteiten in 
het afgelopen jaar. 
Wanneer een en ander is goedgekeurd door be-
stuur en participantenraad, ontvangt u hier nader 
bericht over. 

- Binnenkort zullen er in en rondom de gebouwen 
van de SART foto’s gemaakt worden om op de 
website te plaatsen. Deze zullen een impressie ge-
ven van het leven binnen de SART. Ook in de kapel 

en huiskamers willen we wat 
foto’s maken. 
Het kan zijn dat er foto’s van be-
woners worden gemaakt. Indien u 
bezwaar heeft dat uw foto ge-
bruikt wordt voor de website, 
geef dit dan door aan Jeroen Blij-
levens, de fotograaf. 

- Op 8 februari aanstaande staat de volgende be-
stuursvergadering van de SART gepland en op 22 
februari de volgende vergadering van de partici-
pantenraad. 

__________________________________________ 
 

Tot slot 
 
We proberen elke 
maand een nieuws-
brief uit te brengen.  
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt 
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij  
ondergetekende. Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
s.v.p. vóór 28 februari aanstaande aanleveren. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Arno Heesters, 
Directeur SART 


