Het bestellen van dienstkleding

Het dragen van dienstkleding is een vorm van respect voor cliënt en familie.
Praktisch elke medewerker van De Zorgcirkel heeft contact met familie en bezoekers. Voor al deze
mensen is het belangrijk dat zij weten dat zij u kunnen aanspreken als medewerker van de
organisatie. Zeker met de steeds verder toenemende serviceverlening en uitbreiding van wijkgerichte
activiteiten is het belangrijk dat u herkenbaar en dus aanspreekbaar bent.
Het dragen van dienstkleding is er voor de bescherming van de kleding en de veiligheid
van de medewerker.
Naast de representatieve functie is de dienstkleding ook belangrijk als het gaat om het beschermen
van de eigen kleding. Voor medewerkers van bijvoorbeeld de Facilitaire dienst, denk aan de
voedingsdienst, komen hier nog aspecten als veiligheid en bescherming (speciaal schoeisel en
bescherming tegen vocht en lage temperaturen)
Om problemen te voorkomen kunt u van tevoren uw persoonsgebonden dienstkleding komen passen
en vervolgens bestellen. Tijdens het afrondende sollicitatiegesprek is het mogelijk om een afspraak
voor u te maken in de centrale linnenkamer van De Zorgcirkel op locatie Novawhere of locatie
Westerhout. Is de afspraak nog niet gemaakt, dan kunt u dit alsnog zelf doen.
Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen:
 Linnenkamer Novawhere,
tel: 06-20569842
 Team leidinggevende huishouding Westerhout,
tel: 088-5599800 (KCC) (m.u.v. dinsdag)
Een globaal overzicht van de dienstkleding die wordt verstrekt aan medewerkers in de zorg:
 1 werkdag of
0 t/m 8 uur
per week
1 set kleding
 2 werkdagen of
9 t/m 14 uur
per week
2 sets
 3 werkdagen of
15 t/m 19 uur
per week
3 sets
 4 / 5 werkdagen of
20 t/m 36 uur
per week
4 sets
Voor overige diensten gelden andere afspraken. Deze zijn afhankelijk van het soort functie die u gaat
vervullen. De medewerker van de linnenkamer of servicedesk (Westerhout) kan u hierover informeren.
Na ontvangst van de dienstkleding ondertekent u een Garantverklaring.
De kleding die u wordt aangeboden vraagt een behoorlijk grote investering. Daarom vragen wij van u
als nieuwe medewerker begrip voor het feit dat u via de Garantverklaring akkoord gaat met een aantal
condities.
Condities zoals: niet uitlenen van eigen dienstkleding en fatsoenlijk omgaan met de dienstkleding.
Indien schade aan de kleding kan worden toegerekend aan de drager, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het dragen van een lekkende pen in een
borstzak van japon of jasje.
Onderhoud van de dienstkleding
Iedere werknemer is vrij in het zelfstandig thuis wassen van de kleding. Een wasadvies wordt u door
de linnenkamer/servicedesk aangereikt. De kleding laat zich gemakkelijk wassen en strijken.
Een verandering van uw arbeidsovereenkomst of het einde van uw dienstverband.
Als u tussentijds een andere arbeidsovereenkomst afsluit of u vertrekt bij De Zorgcirkel dient u uw
dienstkleding in te leveren bij de receptie van uw locatie. Indien geen receptie aanwezig, dan bij uw
leidinggevende.
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