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Loonstrook per mail

In de maand januari van dit jaar hebben wij u 
meegedeeld dat de loonstrook voortaan per 
mail zal worden verzonden. Deze maatregel is 
niet alleen sneller en kostenbesparend, maar is 
ook minder belastend voor het milieu. 

Wij zouden graag alle medewerkers op deze 
manier willen voorzien, maar helaas hebben we 
niet van een ieder een e-mailadres. Er zijn 
natuurlijk mensen die geen eigen e-mailadres of 
internet aansluiting hebben. Mocht dit voor u 
gelden, dan kunt u ook het e-mailadres van een 
ander doorgeven, bijvoorbeeld uw 
echtgeno(o)t(e), dochter, zoon of medebewoner.  

Het is dan wel belangrijk dat u van tijd tot tijd 
de e-mailberichten in de gaten houdt.  
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Geachte medewerker,

Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen 
Safa Zorg. De nieuwsbrief wordt periodiek 
verspreid om u zodoende te informeren over 
alle ontwikkelingen en nieuwtjes die voor u 
van belang zijn.

Urenbrieven

Na afloop van elke periode dienen de urenbrieven 
(roosters) door de medewerkers te worden 
ingeleverd. Na ontvangst worden ze 
gecontroleerd en verwerkt, waarna de salarissen
kunnen worden uitbetaald. 

Wij doen er alles aan om dit proces zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Zo versturen we 
bijvoorbeeld twee herinneringsbrieven per 
periode. Één in de laatste week van de periode en 
één in de week na afloop van de periode. 
Daarnaast worden medewerkers ook telefonisch 
en per post herinnerd aan het tijdig inleveren van 
de urenbrieven.

Toch is het helaas elke periode zo dat een aantal 
medewerkers de urenbrieven te laat inlevert. Dit 
zorgt voor extra werk en vertraging in de salaris 
uitbetaling.  Hierbij doen wij dan ook een beroep 
op alle medewerkers om hier nog beter op te 
letten. 
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Cliëntenraad

Ondanks herhaalde verzoeken aan cliënten 
en/of hun vertegenwoordigers om deel te 
nemen aan de cliëntenraad, staan er tot op 
heden nog vacatures open. Aangezien een 
cliëntenraad een belangrijk orgaan is, geven 
we onze inspanningen echter niet op. 

Wij wijzen u er dan ook dat we uitgebreide 
informatie hierover op onze website hebben 
geplaatst en nodigen u uit een kijkje te nemen 
op www.safazorg.com. Wij hopen uiteraard 
dat dit er toe zal leiden dat mensen zich 
zullen aanmelden. Bij voldoende 
aanmeldingen, volgt er een uitnodiging om 
het vervolgtraject te bespreken. 

Doorgeven wijzigingen

Het komt wel eens voor dat er iets in uw 
persoonlijke situatie verandert. U kunt 
denken aan; een nieuw e-mailadres of
telefoonnummer, verhuizing, extra baantje, 
enzovoort.

Het is voor ons, maar ook voor uzelf als 
werknemer van belang dat dit soort 
wijzigingen zo snel mogelijk worden 
doorgegeven. Correcte informatie en 
gegevens zijn immers noodzakelijk voor het 
voeren van een goede administratie.

Om misverstanden te voorkomen is het altijd 
beter om wijzigingen schriftelijk (mail/post) 
door te geven. Dit hoeft echter niet perse, u 
kunt het ook telefonisch doen of even 
lanslopen op kantoor. Het belangrijkste is dat  
u het zo snel mogelijk doorgeeft.

Herstart HKZ

Zoals eerder vermeld zijn we begin dit jaar 
weer gestart met het HKZ traject
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector). Dit landelijk erkend keurmerk
toont onder andere aan dat een organisatie de 
zaken intern goed op orde heeft, de klant 
centraal stelt en voortdurend werkt aan de 
verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Op 31 januari, 04 april en 16 mei jongstleden, 
vonden respectievelijk een proefaudit, interne 
audit en documenten audit plaats. Deze 
audits werden uitgevoerd door een advies-
certificatiebureau. Tijdens deze audits werd 
o.a.  het kwaliteitsmanagementsysteem 
gecontroleerd. Zo werd er gekeken naar 
beleid, doelstellingen, organisatiestructuur, 
cliëntveiligheid,  arbo regels en cliënt- en 
medewerkerstevredenheid. Een aantal van 
deze zaken zal ook tijdens de werkoverleggen 
nader worden besproken, maar eerst staat er 
binnenkort nog een initiële audit gepland. 

De doelstelling is om nog dit jaar het HKZ 
keurmerk te verkrijgen. Uiteraard houden wij 
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

___________________________________
“…..Correcte informatie en gegevens 
zijn immers noodzakelijk voor het 
voeren van een goede administratie.”


