
 
 

 
 
 
Notulen werkoverleg 
Datum: 13 november 2020       Tijd: 12.00 – 13.30 
Aanwezigen: Karima (notulist), Maryan (voorzitter), Ikram, Sara, Ikram, Souhailla, Anas, 
Noufissa, Nabila. 
Afwezigen met kennisgeving: Kaouter, Mimount 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Welkom 
Maryan heet iedereen welkom. Werkoverleg vindt middels ZOOM plaats. 
 
2. Agendapunten  
De agendapunten worden nagelopen en de medewerkers krijgen de gelegenheid om nieuwe 
agendapunten in te brengen. De volgende agendapunten zijn ingebracht door de voorzitter: 
vakantie richtlijnen, digitale loonstrook, inventarisatie pbm. 
 
3. Corona update en protocol PBM 
Maryan vraagt of er vragen zijn over de email corona update 12-11-2020 die verstuurd is 
naar iedereen. Iedereen gaf aan het te begrijpen. 
 
4. Corona bonus 
Maryan heeft aangegeven dat de corona bonus is aangevraagd en dat iedereen in 
aanmerking komt, behalve Noufissa, omdat zij na september 2020 pas in dienst is gekomen. 
 
5. Inventarisatie PBM 
Anas heeft rond gevraagd wie persoonsbeschermingsmiddelen nodig heeft. Iedereen kan 
hiervoor bij Anas terecht. 
 
6. PMO en planning 16-11-2020 
Maryan geeft aan dat as maandag 16 november 2020 de PMO (preventief medisch 
onderzoek) plaats gaat vinden. De planning hiervan wordt naar iedereen gemaild. Maryan 
vraagt of iedereen de digitale vragenlijsten kan invullen die door Workfits is gestuurd via de 
link in de mail. Verder zal er oog- en gehoortest gedaan worden. 
 
7. Functioneringsgesprekken 
De geplande functioneringsgesprekken van 12 november 2020 hebben wegens 
omstandigheden niet plaats kunnen vinden. Deze worden naar volgende week donderdag 19 
november 2020 verplaatst. De medewerkers krijgen hierover nieuwe uitnodigingen. Doel is 
om de functioneringsgesprekken voor eind 2020 af te ronden. Iedereen wordt volgens 
planning uitgenodigd. 
 
8. Cliëntentevredenheidsonderzoek 



Aan iedereen is gevraagd of zij de cliënten willen herinneren om de cliënten 
tevredenheidsonderzoeksformulier in te vullen en op te sturen. Maryan gaat de 
mantelzorgers herinneringsmail sturen om de formulieren ingevuld te sturen. 
 
9. Cliënten update 

- Morabit: CIZ bezwaar is ingediend. We zijn in afwachting. 
- Grims: CIZ indicatie is toegekend. Haar zoon gaat bepalen hoe de zorguren ingezet 

moeten worden. 
- Shaban: partner van Jalboot, zorgwekkend. Er is ook een Ciz indicatie aangevraagd 

om dhr. goed te begeleiden. 
- Jalboot: avondzorg 15 min is te weinig, er moet meer zorgminuten komen. Verder 

moet mw. of haar kinderen tijdig doorgeven wanneer mw. niet thuis, want dit 
gebeurt nu niet. Afgesproken mw. te bellen of zij thuis is, zodat de zorg niet voor een 
dichte deur komt te staan. 

- Daouayry: Er wordt aangegeven dat zijn vrouw alles doet en de zorg voor niks naar 
dhr. gaat. Dit wordt met zijn contactpersoon besproken, hoe de zorg nu in te richten. 

 
10. Scholing E-learning Bsl en Free E-learning 

Maryan heeft iedereen een Bsl code gestuurd voor E-learning helpende niveau 2. Iedereen 

heeft het ontvangen.  

- Souhailla, Ikram, Noufissa kunnen inloggen en de modules zien. 

- Sara en Khadija kunnen wel inloggen, maar de modules niet zien. 

- Anas heeft geen code gekregen. 

- Nabila moet nog de code testen. 

Maryan gaat voor diegene die niet kunnen inloggen en de modules niet kunnen inzien 

contact met Bsl opnemen om uit te zoeken wat de reden daarvan is. Nader informatie volgt. 

11. Medicatie 
Maryan geeft aan dat er na het laatste overleg van 6 oktober 2020 geen incidenten 
meldingen zijn gemeld. Het kan zijn dat het goed gaat met alle cliënten, maar gezien ons 
cliëntengroep waar wel regelmatig incidenten gebeuren. Het belang van meldingen 
uitgelegd. Maryan zal iedereen de presentatie over meldingen mailen en ook de VAK 
formulier.  
 
Idee vanuit het team om de VAK formulieren in de zorgdossiers te doen. Deze idee gaan we 
bespreken en komen we op terug. Maandag 16-11-2020 worden de formulieren opnieuw 
geprint en meegegeven. 
 
12. Rapporteren 
Rapporteren gaat nog steeds schriftelijk en via de app. Aangegeven dat er ook in ONS dossier 
bij de client gerapporteerd dient te worden en dat wij binnenkort hier meer aandacht aan 
gaan besteden. Iedereen beschikt inmiddels over inlogaccounts. 

- Sara gaat Anas ondersteunen. 
- Khadija gaat Nabila en Noufissa ondersteunen. 

 



13. Cliënten 
Deze punt is ingebracht door de medewerkers. 
De volgende clienten zijn besproken: 

- Morabit: de zorguren van mw. Morabit zijn verminderd. CIZ indicatie voor een hoge 
zzp is afgewezen. Er wordt bezwaar ingediend. Tot die tijd zal de zorg weer worden 
teruggebracht worden naar zorgmomenten. Huishoudelijke hulp wordt door de 
familie zelf gedaan.  

- Grims: Mw. heeft sinds kort een WLZ indicatie. De zorg zal uitgebreid worden. Mw. is 
zorgmijdend, dus zal er eerst een vertrouwensrelatie opgebouwd moeten worden, 
zodat mw. zorg gaat accepteren. Voor nu wordt er toezicht geboden op medicatie 
inname, ontbijt, als zij toelaat douchen en het boodschappen doen. 

- Jalboot: Mw. wil niet eerder dan 09.00 u worden geholpen. Mw. heeft te kampen 
met overwicht, waardoor haar inco snel scheurt. Waarschijnlijk heeft zij een grotere 
maat inco nodig. Dit wordt geëvalueerd met de apotheek en haar zoon. Verder moet 
er een diëtiste ingeschakeld worden. Medewerkers geven aan dat zij lang aan de 
deur moeten wachten voordat het open gemaakt wordt. Dit is ook een punt die bij 
de zorgevaluatie met mw. en haar zoon besproken gaat worden. 

 
14. Vakantie richtlijnen 
Maryan gaf aan dat er vandaag 13-11-2020 naar iedereen een email gestuurd is over de 
vakantie richtlijnen. Iedereen vond de email duidelijk.  
 
15. Digitaal loonstroken 
In oktober is door de administratiekantoor inlogaccount gestuurd. Alle medewerkers kunnen 
hun loonstroken voortaan digitaal inzien en downloaden. Loonstroken worden niet meer via 
de email gestuurd. Iedereen gaf aan dat zij de loonstroken niet kunnen inzien. Maryan gaat 
dit oppakken met het administratiekantoor. Nader bericht volgt.  
 
16. Afsluiting  
Vragenronde gedaan. Er waren geen vragen. Het werkoverleg is prettig ervaren middels 

ZOOM. Over twee weken wordt er een nieuwe ZOOM werkoverleg ingepland.  

 


