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Nieuwsbrief 

Mei 2021 

 

 

Start nieuwsbrief 
 

Per mei 2021 zal er een frequente nieuwsbrief worden verstuurd. Hierin zullen we de 

ontwikkelingen van Vlijtig Liesje Thuishulp met je delen. Deze nieuwsbrief zal eens per twee 

maanden worden verstuurd. Wanneer er meer nieuws te delen is, zal dit vaker gebeuren. 

 

Prezo keurmerk behaald 
 

Jaarlijks worden wij gekeurd voor het Prezo Keurmerk van Perspekt. Op 14 april 2021 zijn de 3 

auditoren van Perspekt bij ons op locatie geweest en hebben ze huisbezoeken gebracht aan 

meerdere klanten. Na een drukke dag werd ons het keurmerk opnieuw toegekend. Hierbij 

kregen we complimenten voor hoe klanten en medewerkers met elkaar omgaan. Als 

organisatie willen we iedereen hartelijke bedanken.  

 

 

Vlijtig Liesje Thuishulp naar Breda 
 

Per 2021 hebben we een contract met de gemeente Breda om ook hier de huishoudelijke 

ondersteuning te verzorgen. De eerste klanten hebben zich bij ons aangemeld en daarmee 

zijn we ook echt van start. Een mooie toevoeging op onze dienstverlening. 
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Vaccinaties 
 

Inmiddels is het weer mogelijk om een afspraak te maken voor een vaccinatie tegen Covid-

19. Na de stop met het AstraZeneca vaccin, worden medewerkers in de zorg nu 

gevaccineerd met het Biontech/Pfizer.  

Iedereen die al een eerste vaccinatie met het AstraZeneca vaccin heeft gehad, krijgt ook de 

tweede dosis met dit vaccin.  

 

E-learning 
 

Door de vele coronamaatregelen is het al langere tijd niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten 

te organiseren. Daarom zijn we hard bezig om digitale scholingsmomenten te organiseren. 

Als alles goed verloopt moet de eerste scholing in mei 2021 gereed zijn. Daarna zullen er 

meer volgen.  

Er zal nog meer informatie volgen over hoe deze te volgen zijn. 

 

Personeelszaken in nieuwe handen 
 

Per 1 juni 2021 start Mandy bij ons als medewerker personeelszaken. Zij gaat alles oppakken 

wat hier mee te maken heeft. In de loop van de tijd zal zij iedereen uitnodigen voor een 

persoonlijk gesprek.  

Je kan haar per mail bereiken op mandy@vlijtigliesjethuishulp.nl 

 

Praat jij mee met Vlijtig Liesje Thuishulp 
 

Lijkt het jou leuk om mee te praten over wat er speelt onder je collega’s? Kijk dan eens of 

deelname aan de ondernemingsraad wat voor je is. Een aantal keer 

per jaar ga je in gesprek over zaken die belangrijk zijn voor jou en voor je 

collega’s. Wil je hier meer over weten? Informeer hier dan na 1 juni 2021 

over bij Mandy.   

Suggesties 
 

Heb je suggesties, opmerkingen of vragen? Stuur deze dan naar 

planning@vlijtigliesjethuishulp.nl 

 


