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Dit is het SART Nieuwsbulletin 23, 2e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Beste mensen,
Hierbij, na de extra editie, weer een nieuwsbrief van
de SART, met ook nu weer veel wetenswaardigheden en nieuwtjes.
Ik wens u veel leesplezier toe.
En: heeft u onze nieuwe website al bezocht?
www.sart.nu

___________________________________________

Corona
De laatste weken zijn er gelukkig geen leden van de
SART of medewerkers besmet geraakt met het Coronavirus. Dat is voor iedereen fijn. We blijven met zijn
allen natuurlijk alert om tijdig bij te kunnen sturen.
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
- Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, is op 26
juli jongst leden de nieuwe huurovereenkomst met
Park Zuiderhout getekend. Een mooie overeenkomst met goede en heldere afspraken voor de komende drie jaar.
- Alle ruimten die teruggegeven zijn aan Park Zuiderhout zijn leeggeruimd en opgeleverd.
Een van de aandachtspunten bij de oplevering was
het brandveilig maken van de compartimenten in
de gangen van het Missiehuis.
Dit betekent dat de huidige bibliotheek een andere bestemming moet
gaan krijgen. De SVD is
inmiddels bezig een nieuwe locatie voor de boeken
te vinden.
- Pater Marcel Heyndrikx (SVD) is inmiddels verhuisd
van kamer 44, derde etage, naar de eerste etage
van het Missiehuis, kamer D.1.20.
- Het bestuur van de SART heeft definitief besloten
om een postbusnummer voor de SART aan te gaan
vragen. Dit om te voorkomen dat er naar de
toekomst toe verwarring ontstaat met nr. 44
(van Arnold Janssenlaan
44), het huidige adres. Dat is namelijk het adres
van de huidige logeerkamer op de derde etage.
- Op 6 juli jongst leden heeft er een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met de vrijwilligers en
de medewerkers van welzijn en ondersteuning. In
een gezellige ambiance is er kennisgemaakt, informatie uitgewisseld en hebben de vrijwilligers een
rondleiding gekregen.
Inmiddels is er al een vrijwilliger
gestart met tuinwerkzaamheden
bij de Missionarissen van Scheut.
Binnenkort, vanaf 1 september,
kunt u kennis met maken met de
andere vrijwilligers. Ze zullen
dan worden ingezet bij activiteiten.
We proberen om elk dagdeel van maandag tot vrijdag een vrijwilliger in te zetten in het Missiehuis.
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De mantelzorgers zijn het aanspreekpunt voor de
vrijwilligers.
Tamara Scholten en Femke Mutsaers, beide gastvrouw, hebben hun arbeidsovereenkomst met de
SART opgezegd. We bedanken beide dames heel
hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid bij de organisatie en wensen ze alle goeds toe voor de toekomst.
Arno Heesters is met vakantie van 2 t/m 26 september aanstaande. De honneurs zullen waargenomen worden door Wybe Adriaansen, Michel van
Duuren en Anja Blewanus.
De volgende nieuwsbrief zal om die reden pas in de
tweede helft van oktober verschijnen.
In verband met het vrijkomen van uren binnen de
huishoudelijke dienst in het Missiehuis, hebben we
opnieuw de afweging gemaakt hoe deze in te gaan
vullen. We hebben besloten om hiervoor een extern bedrijf te gaan inhuren, welke 5 dagen per
week van maandag t/m vrijdag de algemene ruimten gaat schoonmaken. Het is de firma Hofkens
HIG uit Oosterhout geworden.
In september start het bedrijf met de werkzaamheden. Tevens zal door het bedrijf de glasbewassing
binnen in de algemene ruimten verzorgd worden.
In augustus zijn twee nieuwe medewerkers gestart
als gastvrouw. Het zijn Annelies Soeters- van Aalst
en Julia van der Pluijm. In de komende weken zult
u nader met ze kennis maken. Hierbij alvast een
foto van beide dames.
We wensen Annelies en Julia veel succes toe in hun
nieuwe werkkring binnen de SART.

Annelies
Julia
_______________________________________

Definitief akkoord verlenging CAO-VVT
In augustus is er een onderhandelaarsakkoord gesloten betreffende de verlenging van de CAO-VVT. De
achterbannen van vakbonden en werkgevers hebben
ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de
verlenging van de CAO-VVT van 1 september tot en
met 31 december 2021. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat in werking treedt vanaf 1 september 2021.
De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling stoppen met werken na 45 jaar en het Balans

Budget. Daarnaast is afgesproken dat in september
de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao.
Daarin willen partijen onder meer bezien hoe de
achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de
markt kan verbeteren.
We houden jullie op de hoogte m.b.t. de CAO ontwikkelingen.
________________________________________

Vertrouwenspersoon SART
voor medewerkers en vrijwilligers:
Ima van de Westeringh
Mail: ivdwesteringh@gmail.com
Mobiel: 06 10677592
___________________________________________

Tot slot
We proberen elke
maand een nieuwsbrief 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 15
oktober aanstaande aanleveren.
Arno Heesters,
Directeur SART

