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Binnen SGL komen er 1 januari 2019 wijzigingen op de indeling van het werkgebied van
de teamleiders cliëntenzorg en de managementeenheden.
Hieronder lezen jullie waarom deze wijzigingen gaan komen en welke teamleider en
manager er per werkeenheid werkzaam zullen zijn.
Voor jou als vrijwilliger kan het inhouden dat je straks een andere of toch dezelfde
teamleider in je locatie zult ontmoeten.

Ontwikkelingen op gebied van zorg en ondersteuning
Binnen SGL zijn we met z’n allen continu bezig om de zorg en ondersteuning verder te
verbeteren. Dit betekent dat we ook bekeken hebben of de huidige indeling van de
werkgebieden van teamleiders cliëntenzorg nog wel aansluit bij de fase waarin de
organisatie nu verkeert. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?
Bij wonen wordt gewerkt aan invulling van maximaal mensgerichte zorg;
Bij dagbesteding wordt de innovatie dagbesteding verder uitgewerkt en geborgd,
en
Bij de begeleiding thuis, in verband met de groei en toenemende complexiteit
wordt ook gewerkt aan een verdere professionalisering.
Elk van deze 3 ontwikkelingen heeft zijn specifieke aandacht nodig. Om deze
verbeterslagen goed te kunnen maken, hebben wij besloten om de verdeling van de
werkeenheden van de teamleiders cliëntenzorg aan te passen. Dit betekent dat in de
nieuwe situatie een teamleider cliëntenzorg of alléén wonen aanstuurt, of alléén
dagbesteding of alléén begeleiding thuis.
Door deze aanpassing en bundeling van vergelijkbare teams kan men zich meer focussen
op de door cliënten en medewerkers gevraagde ondersteuning en is er binnen de
werkeenheid meer flexibiliteit aanwezig, waarbij over en weer ondersteuning kan worden
geboden.
Vanaf 1 januari 2019 zullen Sylvia Woudberg en Raymond Peltzer hun functie als
teamleider cliëntenzorg neerleggen. Raymond zal als begeleider gaan werken in AC
Weert en Sylvia blijft werkzaam voor de activiteitencentra in Noord Limburg.
-

Gelijktijdig zal Alfons Lormans in de regio Maastricht Heuvelland starten als trainee
regiomanager. Eugene Cuijpers stuurt de regio Midden Limburg aan; Wim van Lierop
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Noord Limburg, Paul Zonneveld de Westelijke Mijnstreek en Rob Bulles de regio Parkstad
alsmede voor geheel SGL, de begeleiding thuis (BZW).
Rianne Cuppen is per 1 november jl. benoemd tot directeur Zorg & Beleid.
De nieuwe bestuurder, Lidy Evenhuis, start per 1 januari 2019.
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met jullie eigen teamleider
cliëntenzorg/regiomanager/ stafhoofd
Met vriendelijke groet,
Leon Poels
Bestuurder

Indeling van Teamleiders over de locaties
WONEN
Teamleider

Locatie(s)

Esther Lotz

Schaesberg,
Heerlen en KSW
Kerkrade

Nadine Panek
Manolo Mendoza

Ingedeeld bij de
regio
Parkstad
Parkstad

Aan de Pas, LMJ
hof, Langendaal
en KSW
Overhoven, de
Baandert

Maastricht/Heuvelland

Doenrade,
Geleen, Hoogveld
en Broeksittard
Roermond en Echt

Westelijke Mijnstreek

Bianca Timmermans

Maartenshuis en
KSW

Midden Limburg

Vacature extern en
intern

Vlinderhuis,
Kuukven en
Velden

Noord Limburg

Debby Meulenhoff
Clara Gorski

Geert Jansen

Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg
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ACTIVITEITEN CENTRA
Teamleider

Locatie(s)

Ingedeeld bij regio

Paul van Gelderen

Kerkrade,
Brunssum en
Lupinehof
Werkplaats
Heerlen, Jongeren

Parkstad

Maastricht, De
Haamen, Aan de
Pas
Wielewaalstraat
en Havikstraat
Swalmen en
Weert.

Maastricht/Heuvelland

Guido Hoogervorst

Baarlo, Venray,
Velden en
Afasiecentrum

Noord Limburg

Wilma Gorissen

Combi met
Francis Schlijper

Harry Hameleers

Fons Fissette

Jolanda Deplano
Francis Schlijper en
Wilma Gorissen

Parkstad

In combinatie
met
cliëntenvervoer

Westelijke Mijnstreek
Midden Limburg

Francis Schlijper
Kartrekker
uitwerking
nieuwe visie
dagbesteding
Afasie centrum
voorlopig onder
de
regiomanager

BEGELEIDING THUIS
Teamleider

Locatie(s)

Toos van Grotel

Alle regio's

Ingedeeld bij de
regio
Valt onder aansturing
Rob Bulles
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