
 

 

 
 

notule familieraad 10-9-2019 
 
aanwezig; Isabella Arkesteijn ( dochter dhr. Hak), Hanki Beurden ( dochter mw. Joore) 
Ingrid Hofstra (dochter mw Stel) Marjon (notulen) 
 
Welkom;  
 
Ingrid Hofstra dochter van mw Stel is aangeschoven om kennis te maken en te ervaren wat de 
familieraad inhoud, daarna zal ze beslissen of ze als vertegenwoordiger van de 2e etage zal 
deelnemen aan de familieraad. 
 
Vorige notulen is doorgenomen, opmerking was dat daar geen email-adres in stond van de 
familieraad en wie er deelnemen aan de familieraad. 
afgesproken is dat dit onder iedere notulen vermeld wordt. 
 
Afgelopen maand is Louis bij ons gestart als vrijwilliger die de tuin wil bijhouden. 
Louis  is voorheen de tuinman van dit klooster geweest en nu hij bijna met pensioen gaat wil hij 
graag komen helpen door 1x in de week een dagdeel de tuin bij te houden. 
 
Naast Louis is er nog een vrijwilligster gekomen die ons een paar keer in de week komt helpen met 
activiteiten of gewoon aandacht 1 op 1. 
 
Nu de scholen weer zijn begonnen is er ook weer een stagere, op dit moment is er 1 stagere en ze 
blijft tot januari 2020. 
 
Helaas blijft het terugkomen dat de terugkoppeling en de communicatie met medewerkers / EVV 
minimaal is. Graag krijgt familie de bijzonderheden zo spoedig mogelijk terug gekoppeld, wanneer 
er afspraken zijn gemaakt blijkt ook dit niet goed gecommuniceerd te worden met collega’s. 
Dit wordt opnieuw tijdens een teamoverleg aangekaart. 
Tip naar familie toe, maak duidelijke afspraken met de EVV, ga niet te veel naar andere evvers ze 
zullen globaal wel op de hoogte zijn, maar uw eigen EVV weet het naadje van de kous het beste. 
 
Er gaat iets veranderen in het MT;  
Ronald blijft directeur, en gaat zich vooral spitsen op het vormen en coachen van het team. 
Remon is manager ICT & Facilitair. 
Marjon is manager Zorg. 
Martijn komt er vanaf 1 oktober bij als manager Bedrijfsvoering en Financiën. 
 
Al enige tijd hebben wij contact met een klachtenfunctionaris dhr. Moerenhout. 
dhr. Moerenhout is onafhankelijk en zal daar waar nodig is kunnen bemiddelen wanneer er 
daadwerkelijk klachten komen die we met elkaar niet kunnen oplossen. 
Binnenkort zullen er folders te krijgen zijn zodat hij ook voor familie bereikbaar is. 
Uiteraard proberen wij uw klachten eerst intern op te lossen. 
 
De vraag vanuit de familieraad was of er een nieuwsbrief o.i.d. uitgebracht kan worden vanuit de 
familieraad. 
Dit is organisatorisch niet makkelijk. 
Daarnaast zijn we te vinden op Facebook en op de website welke geheel wordt vernieuwd. 
Sandra Reedijk is 1 dag in de week aanwezig om de marketing en communicatie op te zetten. 
Volgende familieraad wordt ze uitgenodigd om een en ander te vertellen welke mogelijkheden er 
zijn om meer bekendheid te geven aan TomarWonen. 
 
Voor familie blijkt niet altijd duidelijk te zijn welke service we kunnen verlenen of kunnen 
inschakelen. We hebben bv contact met een kapper / pedicure / fysio  hoe zijn deze in te 
schakelen en te bereiken. 



 

 

Wanneer er gebruik gemaakt wil worden van bv de kapper kan u dat laten weten aan Marjon, ze 
stuurt een mail naar de kapper met een cc naar u zodat u op de hoogte bent, daarnaast heeft de 
kapper gelijk uw mailadres en zal ze de rekening ( waar TomarWonen geheel tussenuit blijft) aan u 
sturen. 
Mocht u bv een eigen kapper hebben dan bent u uiteraard vrij om deze te bezoeken of te laten 
komen.  
 
Al enige tijd is er een algemeen info-boekje, deze wordt ook herzien en hierin zullen deze diensten 
ook duidelijk gemaakt worden. Zo is het bij verhuizing naar TomarWonen duidelijk. 
 
Hoe staan de zaken ervoor met het andere gedeelte van het klooster. 
Helaas liggen daar de ontwikkelingen even stil, de ontwikkelaar die daar wilde opstarten heeft al 
enige tijd niets meer van zich laten horen waardoor we dus voor nu niets weten welke plannen er 
leven. 
Hopelijk kunnen we volgend overleg meer duidelijkheid geven. 
 
In het verleden hebben we wat klachten gehad over het eten, vlees was niet lekker ed. 
Voor nu lijkt het goed te zijn, vlees komt nu ook van de verse  slager en is van goede kwaliteit. 
Familie geeft aan dat we gastvrij zijn. 
Wanneer iemand wil mee-eten is dat mogelijk, graag zo vroeg mogelijk van te voren laten weten 
dan kan er rekening mee gehouden worden vlees ed wordt namelijk 2 dagen van te voren al 
besteld. 
wanneer er meerdere mensen mee-eten dan de vraag om op het eigen appartement te gaan eten 
ivm de drukte in de kleinere keukens.  
 
Vraag van familie is of er een teamfoto of namen op de borden kunnen zodat duidelijk is wie er 
werken. 
Dit wordt besproken tijdens het teamoverleg. 
 
Het valt op dat de voordeur niet altijd goed in het slot valt.  
Vraag is wanneer u binnenkomt of weggaat even goed kijkt of de deur echt goed dicht zit! 
 
Er gaat een grote verandering komen in de geldstromen bij TomarWonen. 
Nu worden we betaald vanuit het PGB  ( Persoons Gebonden Budget) dit gaat veranderen naar 
VPT ( Volledig Pakket Thuis)  dit zal voor jullie geen extra consequenties hebben maar voor 
TomarWonen wel. 
Voor TomarWonen betekent het dat we dan zelf het verpleegmateriaal en behandeling gaan 
bekostigen. 
Voor nieuwe bewoners bewoners betekent dit dat de eigen bijdrage aan het CAK hoger zal zijn. 
voor de mensen die hier al wonen zullen we tegemoet komen in deze kosten. 
In november zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle familieleden waar iemand 
komt spreken over wat deze verandering inhoud. 
 
Dank jullie wel voor je aanwezigheid en de inbreng. 
Ingrid geeft aan het een waardevol overleg te vinden en zal aansluiten als vertegenwoordiger van 
de 2e etage. 
 
Wie zitten er nu in de familieraad; 
van de BG Hanki Beurden dochter van mw Joore. 
van de 1e etage Isabella Arkesteijn dochter van dhr. Hak.  
van de 2e etage Ingrid Hofstra dochter mw. Stel. 
 
De familieraad is te bereiken via deze 3 leden of via de email; familieraad@tomarwonen.nl 
  
volgend overleg zal plaatsvinden op dinsdag 14 januari om 18.30u 
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Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken voor het volgende. 
 
Op de dag dat we met veel van onze bewoners met de boottocht meegegaan zijn, hebben een 
aantal collega’s een paar appartementen schoongemaakt. 
Helaas was de conclusie dat deze kamer soms erg vervuild waren. 
Zoals jullie kunnen lezen in het contract wat jullie getekend hebben, maken wij de zichtbare vloer 
en badkamer schoon de rest van het appartement is aan jullie zelf. 
 
In de vorige notule heb ik een voorstel gedaan dat de ruimte ook schoongemaakt kan worden door 
schoonmaakbedrijf Lankhuijzen. Hier heeft niemand op gereageerd. 
 
Graag wil ik het nogmaals onder de aandacht brengen omdat hygiene toch heel belangrijk is, 
ook op de appartementen. 

 

  
Bernhardstraat 36 

 4751BP Oud Gastel  

www.lankhuijzen-schoonmaak.nl  

06 55757384  

Aan Dhr. R. van den Berge  

Hierbij de offerte betreffende schoonmaak bij particuliere woningen.  

Vanaf 1 september, 2019 bestaat de mogelijkheid om de woning door ons te laten schoonmaken 

De werkzaamheden zullen door de zelfde personen worden uitgevoerd comform de opdracht van de 

bewoners/ familie.  

De schoonmaakmiddelen zullen door ons bedrijf geregeld worden. 

De werkzaamheden kunnen per half uur worden ingevuld, met een minimum van 1 uur, 

De kosten voor het schoonmaken bedragen € 24,50 per uur, excl. 21 % BTW 

Aanvragen voor de schoonmaak dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend. Mocht u vragen 

hebben betreffende deze offerte dan kunt U contact met ons opnemen.  

Nicky Lankhuijzen.  


