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Op 14 december heeft de kerstborrel

plaatsgevonden op de dagbesteding met al

het personeel, vrijwilligers en stagiaires.

Hier hebben wij met elkaar een drankje

gedronken en wat hapjes gegeten, om het

jaar gezamenlijk af te sluiten. Tevens zijn

de kerstpakketten en cadeaubonnen

uitgedeeld.

D E  E E R S T E  N I E U W S B R I E F !
Beste lezer, voor u ligt de eerste

nieuwsbrief van Residentie Buitenzorg.

Vanaf nu verschijnt er ieder kwartaal een

nieuwe nieuwsbrief, met daarin nieuwtjes,

leuke activiteiten en andere zaken.

K E R S T B O R R E L

OVERSTAP NAAR CAS
ACCOUNTANCY
Vanaf 1 december hebben wij de

overstap gemaakt naar CAS zorg

accountants. Hier hebben wij

voor gekozen omdat wij op deze

manier alles onder één dak

hebben, in plaats van samen te

werken met allemaal

verschillende partijen. 

"Wij zijn een accountantskantoor

met passie voor zorg en welzijn!

Wij kennen de branche en dat

levert u voordeel op. 

Onze professionals zijn op de

hoogte van alle financiële, fiscale

en cao regels binnen de

zorgsector en hebben specifieke

en diepgaande kennis van

zorgwet- en regelgeving. Wij

vinden een persoonlijke,

vertrouwelijke band belangrijk".
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Bericht van Thea Dijkstra
De tijd is alles de tijd is niets. Dit is een eerste zin uit een gedichtje van Toon

Hermans. We zijn alweer aanbeland in januari. Een half jaar ben ik nu directeur van

Residentie Buitenzorg. Ik werk parttime voor de stichting en ben dinsdag en

woensdag op locatie. Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan om inzicht te

vergaren in de bedrijfsprocessen en de contacten met belangrijke organisaties zoals

zorgverzekeraars en zorgkantoren hernieuwd leven in te blazen. We hebben met zijn

allen hard gewerkt voor  de ISO-certificering en dit weer met glans gehaald,

Waarvoor allen dank. Ook gaan we de bedrijfsvoering van indicatie / zzp aanvraag

tot salaris onderbrengen bij één bedrijf. Dit was tot nu toe ondergebracht bij vier

bedrijven. Voor een transparante bedrijfsvoering is het beter om alles onder één dak

te brengen. We gaan ons dit jaar richten op een overgangsjaar; zowel op kwaliteit van

zorg en samenwerking, zoals door jullie aangegeven in de bijeenkomst van september.

Voorts weer een cultuur programma aanbieden in samenwerking met Pelita. Hoop

jullie allen, zowel familie, bewoners, cliënten en medewerkers dit jaar in goede

gezondheid te treffen. 

Activiteiten op de dagopvang
Maandag 5 december:

Piet is gezellig langsgekomen op de DVO en de unit. Alle ouderen kregen een

chocoladeletter en een handje vol pepernoten.

Woensdag 14 december:

Op de DVO en de unit zijn de kerstpakketten uitgedeeld aan de ouderen. Dit

kerstpakket is aangeboden door de oma van Megan (stagiaire DVO). In het pakket

zaten onder andere thee, koek, kaarsjes en sap.

Donderdag 22 december:

Op 22 december is, samen met de ouderen, kerst gevierd op de DVO in Groningen. De

begeleiding heeft een brunch verzorgd met broodjes uit de oven, soep, beleg en warme

snacks. Het was een geslaagde en gezellige dag. Daarnaast is op deze dag ook kerst

gevierd in Drachten. De begeleiding heeft Chinees gehaald en hier is samen lekker

van gegeten. 



Foto's van de activiteiten op de dagopvang


