
Notule familieraad  28-januari 2020


Aanwezig; Ingrid Hofstra (dochter mw Stel), Hanki Beurden (dochter mw Joore), 

Isabella Hak (dochter dhr. Hak), Martijn.


Opening ; Marjon heet iedereen welkom.

Martijn introduceert  zich;  Achter de schermen help hij al vanaf het begin van TomarWonen mee.

Hij heeft 16 jaar in het Erasmus ziekenhuis gewerkt waarvan de laatste 4 jaar als sectormanager.

Ronald gaat een stapje terug doen en gaat zich voor bezighouden met het coachen van het team.

verdeling  MT is nu als volgt.

Ronald directeur.

Marjon Manager Zorg & personele zaken.

Remon Manager Facilitair & ict.

Martijn Manager bedrijfsvoering & financieel.


vorige notule; 
 Nieuwsbrief, 

Er was een idee om een nieuwsbrief op te zetten maar hoe willen we dit vorm geven.

Sandra Reedijk is verbonden met TomarWonen als specialist marketing en gaat dit verder vorm-
geven. Ze zal in contact komen met de familieraad.

 

Schoonmaak van het appartement. 
Familieraad geeft aan het niet prettig te vinden om zelf de schoonmaak van het appartement te 
moeten regelen daar ze vinden dat het binnen de service van TomarWonen hoor. 

Martijn gaat financieel na of dit haalbaar is en hier komen we het volgende overleg op terug.


Contact EVV. 
contact met de EVV is verschillend, sommige familieleden geven aan dat het contact goed is, an-
dere geven aan dat het minimaal is.

Aan EVV en familie de taak om samen tot een compromis te komen hoe vaak er contact is. 

Als familie kan je daarin je wens aangeven.

Maak daar samen met uw EVV duidelijke afspraken mee.


Rapporteren; De rapportages die doorgestuurd worden zijn heel verschillend, dit is ook hoe het 
door de medewerker ervaren wordt.

Wanneer u vragen heeft, blijf zo veel mogelijk bij uw eigen EVVers ( oa een rede waarom je er mi-
nimaal 2 hebt).

Uw eigen EVVer heeft het beste zicht op haar eigen bewoners. de EVVers hebben ook nou con-
tact met elkaar zodat het beeld ook gelijk blijft.


SOG /Huisarts. 
Vanuit de wetgeving moeten we minimaal 1x per jaar een MDO en/of 1 zorgleefplan gesprek heb-
ben.

Bij een van deze gesprekken is een SOG of huisarts gewenst.

Huisartsen zijn hier niet erg blij mee , het slokt veel tijd op.

Voor nu hebben we 2 afspraken gemaakt om de MDO’s eens klein te houden met SOG / EVV  niv 
3/ Manager Zorg, deze keren worden alle bewoners doorgenomen, en wordt  gekeken hoe we 
deze MDO’s goed vorm kunnen geven. EVV niv3 hebben hier ervaring mee zo ook de manager 
zorg. de SOG heeft hier ook een beeld van. Er wordt een nieuw format opgezet wat als het naar 
allen tevredenheid is gebruikt worden.

Het volgende MDO zullen dan de families aansluiten.




Daarnaast is Ronald nog in gesprek met een SOG uit de buurt / HAP / Huisartsen /Groenhuijzen 
om beter met elkaar samen te werken.


Coach-training voor alle medewerkers.  
In januari zijn we een coachingstraject opgestart voor alle medewerkers.

Dit traject wordt gegeven door Tineke van Sleen.

In januari hebben we 2 dagen cursus gehad waar het voornamelijk ging om samenwerken, we 
komen allemaal vanuit een andere windrichting en moeten elkaar nu zien te vinden.

In februari is ze 3 dagen geweest voor “coaching in the job” waarin ze op de werkvloer heeft ge-
observeerd en direct feedback gegeven heeft.


In Maart volgen weer 2 lesdagen en zal de “coaching on the job” geëvalueerd worden en zal de 
verdere dag ingegaan worden om communicatie met de bewoner. waarom zeg je iets/ doe je iets. 
begrijpt de bewoners jou wel om moet je op een andere toonhoogte communiceren.


Activiteiten. 
Familie ziet niet altijd of er activiteiten zijn.

We hebben bijna dagelijks stagere / vrijwilligers die doen zeker wel activiteiten, maar wanneer een 
“ groep” geen interesse heeft in een activiteit zul deze oom individueel zijn. dit is niet goed zicht-
baar omdat andere familieleden denken dat het eigen familie is.

daarnaast zijn er in december een aantal grote activiteiten georganiseerd zoals een shantykoor en 
de kerstbrunch. ( welke overigens erg gezellig was, mede dank aan fam. Hofstra voor de aankle-
ding van de muziek)

ook jan en feb zijn er activiteiten geweest, en komen er is maart een gastgezin met elke kleuters 
(met begeleiding) om te zingen en te dansen met de bewoners.

de activiteiten gaan steeds meer vorm geven. Intern zijn er idee om meer te richten op bewegen, 
en wordt dit in kaart gebracht hoe we dit kunnen organiseren.

Familie geeft aan het fijn te vinden een activiteiten kalender o.i.d. te hebben, wellicht kan dit in de 
nieuwsbrief, en willen we een prikbord bij de deur hangen voor deze nieuwtjes.

Familie geeft aan graag een interactieve tafel te willen (een tovertafel) dit is ook een wens van To-
marWonen alleen laat het financieel helaas nog niet toe.


Financiële zaken. 
Martijn licht nog een stukje financiële zaken toe.

TomarWonen krijgt vanuit de SVB gelden een extra toelage. Het is niet voor iedereen duidelijk 
waar dit voor gebruikt wordt.

In de bijlage een schrijven wat we met deze gelden gedaan hebben.

Bij sommige bewoners is er een restbedrag bij de SVB blijven liggen wat niet gebruikt is, dit is 
zonde. 

Om dit het komende jaar wel nuttig te gebruiken zal Martijn rond oktober de budgethouder per-
soonlijk benaderen om de financiën van dat jaar door te spreken.

 


Overgang met VPT. 
We hopen halverwege dit jaar over te stappen van PGB naar VPT.

Het grote verschil is dat we nu een zorgverlener zijn en VPT houd in dat we een zorginstelling 
gaan worden.

De geldstromen zullen dan ook anders lopen.

Martijn gaat dit geheel in kaart brengen en wanneer alles voor ons zelf duidelijk en werkbaar is zal 
de familie pas op de hoogte gesteld worden.

We worden in dit proces bijgestaan door een extern iemand, deze zal ook bij de voorlichting aan-
wezig zijn.




Raad van commissarissen. 
Sinds begin dit jaar hebben we een raad van commissarissen bestaande uit Guido Driesen en 
Klara van Luijtgaarde.

Beiden hebben een verantwoordelijke zorg-achtergrond, en zullen over de schouders van Tomar-
Wonen mee blijven kijken in de ontwikkelingen die gaande zijn. gaat alles naar behoren en vol-
gens wet en regelgeving.

Ronald en Martijn hebben ieder kwartaal overleg met Klara en guido.


Ontwikkelingen andere kant van het klooster. 
Ook dat is voor ons niet helemaal duidelijk. onze focus ligt nu op het huidige TomarWonen.


Medewerkers / uitzendkrachten. 
Helaas komen we er niet onderuit om uitzendkrachten in dienst te halen willen we de zorg goed 
kunnen geven.

We proberen zoveel mogelijk om bekende uitzendkrachten te houden zodat deze bekend zijn met 
ons bewoners.

In april komen er nog 2 medewerkers bij en zitten we op formatie. Dan zullen de uitzendkrachten 
niet meer of nauwelijks ingezet worden.


Stichting vrienden van TomarWonen. 
Sinds eind vorig jaar hebben we een stichting vrienden van TomarWonen.

Deze willen wensen vervullen van bewoners van tomarWonen.

Zo is er bv een idee om een wensboom te creëren. 

Hoe dit verder zal gaan hopen we u de volgende keer te vertellen.


Inspectie bezoek, 
23 januari hebben we inspectie gehad.

Het officiële rapport met resultaat hebben we nog niet gehad, maar beide inspecteurs gaven ons 
een compliment hoe we bezig zijn.

Uiteraard zijn er aandachtspuntjes  waar we mee aan de slag moeten. Een groot punt is de BOPZ/
WZD. ( wet zorg en dwang).

Deze wet geeft aan dat we middelen niet zomaar mogen inzetten zoals bedhekken omhoog, ca-
mera op de appartementen, gesloten deuren enz.

Dit is een overgangsjaar om alles goed in orde toemaken.

Voor bewoners die dus een camera hebben zullen we in gesprek gaan over de zin van de camera, 
of er andere oplossingen zijn, enz. Dit zal ook iedere 3 maanden geëvalueerd worden.

Tijdens deze officiële evaluatie zal er ook contact opgenomen worden met een arts/ WZD gespe-
cialiseerde arts die toestemming moet geven voor de camera.


Wij kijken uit naarste officiële rapport.


rondvraag, 
De vragen die er waren sloten aan op bovenstaande onderwerpen.


Dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng.

Het volgende overleg zal plaatsvinden op dinsdag 7 april om 18.30u


 


