
 

Notulen werkoverleg 
Datum 17 februari 2021 

Tijd 20.00 – 21.00 
Aanwezigen Karima (notulist), Maryan (voorzitter), Sara, Souhailla, Anas, 

Noufissa, Khadija, Nabila. 
Afwezigen met kennisgeving - 

 
1. Welkom 

Maryan heet iedereen welkom. Werkoverleg vindt middels ZOOM meeting plaats. 
 
2. Agendapunten  
De agendapunten worden nagelopen en de medewerkers krijgen de gelegenheid om nieuwe 
agendapunten in te brengen. Er worden tijdens het overleg geen cliënten besproken. 
Daarvoor komt een aparte cliënten overleg. Geen agendapunten toevoeging vanuit 
medewerkers.  
 
3. Samenwerking HVP thuiszorg per 01-03-2021 
HVP thuiszorg is een gecontracteerde WMO zorgaanbieder met wie wij gaan samenwerken 
op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. HVP heeft een aantal 
eisen waar we aan moeten voldoen. Een daarvan is dat er straks een zorgdossier van HVP bij 
de client komt, alleen bij WMO cliënten. We moeten in de zorgdossiers rapporteren en 
urenverantwoordingslijst bijhouden. Meer informatie volgt nog. 
 
4. Overstap naar Nova Zorggroep B.V. per 01-03-2021 
We hebben iedereen al per mail, tijdens het laatste werkoverleg geïnformeerd dat Stichting 
Nova Zorggroep opgeheven wordt. Per 01-03-2021 gaan wij verder onder de naam Nova 
Zorggroep B.V. Jullie arbeidsovereenkomsten zal ook door de BV overgenomen worden zoals 
het is. Dit zal in een addendum vastgelegd worden en toegevoegd worden aan jullie dossiers.  
 
Ook cliënten zullen per 01-03-2021 overgaan naar de BV. Zij zijn hierover in de nieuwsbrief 
geïnformeerd.  
 
5. Nieuwe loonstrook per 01-01-2021 
Per 01-01-2021 maken wij gebruik van een ander administratiekantoor. Alle dossiers van het 
vorige administratiekantoor worden naar het nieuwe administratiekantoor overgezet. De 
loonstrook ziet er anders uit dan jullie normaal gewend zijn. Wij willen weten of de 
loonstrook duidelijk is voor iedereen en opschrijven wat er niet duidelijk is, zodat wij dit 
kunnen oppakken met het administratiekantoor.  

 
6. Corona update 
We hebben even gekeken naar nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Corona. Het enige wat nu echt speelt 

zijn de vaccinaties. In het schema die wij hebben kunnen vinden wordt aangegeven dat ergens in 

februari bekend wordt wanneer de thuiszorg aan de beurt is voor vaccinatie. Dit is nu nog niet 

bekend. 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-

het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers. 

Als er meer bekend is over het vaccineren, dan zullen we jullie hierover per email inlichten.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers


 

7. Avondklok 

Er was een juridische strijd gaande over de opheffing van de avondklok. Dit heeft op een bepaald 

moment voor enige onduidelijkheid gezorgd of de avondklok nu nog steeds van kracht is of niet. Dat 

is wel het geval. De avondklok is nog steeds geldig tot in elk geval vrijdag. Dan volgt waarschijnlijk 

meer informatie. Houd het nieuws in de gaten. 

 

8. Stand van zaken medewerkersbijeenkomst kernwaarden 
Maandag 15-02 hebben we overleg gehad over de workshop van 1 februari jl. en hoe we dit verder 
op kunnen pakken. Daarnaast hebben we gekeken welke verbeteringen er vanuit jullie aan zijn 
gedragen en welke wij direct op kunnen pakken/weg kunnen zetten in de organisatie. 
 

1. Werkoverleggen en cliëntenoverleggen 
In de workshop kwam naar voren dat jullie meer en frequenter behoefte hebben aan overleg 
en bij voorkeur op kantoor. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en onderstaand een 
aantal data alvast ingepland. Omdat het voor de planning niet altijd mogelijk is om fysiek bij 
elkaar te komen, hebben we gekozen om het cliëntenoverleg ongeveer 1 x in de maand op 
kantoor te houden. Daarnaast plannen we ongeveer 1 x in de maand een overleg over 
algemene zaken, dit overleg zal online plaatsvinden. Onderstaand alvast de data voor februari 
en maart: 
- Woensdag 17-2 van 14.30-15.30 werkoverleg via Zoom 
- Woensdag 3-3 van 14.30-16.30 cliëntenoverleg op kantoor 
- Maandag 15-3 van 14.30-16.30 teamcoaching (medewerkers, directie en No Worries zie 

punt 8) 
- Woensdag 17-3 van 14.30-15.30 werkoverleg via Zoom 
- Woensdag 31-3 van 14.30-16.30 cliëntenoverleg op kantoor   
 
Verdere planning volgt. 

  
2. Bereikbaarheid 

Een onderwerp wat veel naar voren kwam tijdens de workshop is de bereikbaarheid van de 
directie en de behoefte hierin in bepaalde situaties. We hebben met elkaar gekeken hoe we 
optimaal bereikbaar kunnen zijn. Hierdoor hebben we een planning gemaakt welke dagen 
Karima beschikbaar is en welke dagen Maryan beschikbaar is. Wij zullen dan extra alert zijn 
op appjes en telefoontjes. We willen erbij aangeven dat het niet mogelijk is om altijd direct 
beschikbaar te zijn. Soms komt het voor dat dit echt niet kan. We gaan in ieder geval ons 
uiterste best doen om de bereikbaarheid te verbeteren. 

Bereikbaarheid tussen 08.30-17.00 u 
- Maandag en dinsdag: Karima 
- Woensdag t/m vrijdag: Maryan 

Buiten kantoortijden na 17.00 u en weekend 
- Karima/Maryan afhankelijk wie de spoedlijn heeft. 
- Spoedlijn na 17u en weekend: 06-13295966 

3. SIILO 
Om via de app op een veilige manier te kunnen communiceren, gaan we vanaf nu gebruik 
maken via Siilo. We willen jullie vragen dit op jullie telefoon te installeren. Dan gebruiken we 
1 kanaal om via berichten met elkaar te communiceren. Hierdoor ontstaat geen ruis in het 
contact. 
  

4. Contactpersoon en gedrag familie/mantelzorgers 



 

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat wij respect tonen als NOVA Zorggroep naar 
cliënten en familie, maar dat geldt ook andersom. Wij stellen daarom ook een gedragscode 
op voor cliënten/contactpersonen die zij moeten ondertekenen. Hierin staan afspraken 
vermeld die gaan over het omgaan met medewerkers, de afsrpaken over de contactpersoon 
maar ook afspraken over discriminatie en hoe je iemand aanspreekt. Deze wordt aanstaande 
woensdag in het werkoverleg met jullie besproken. Als deze is besproken en eventueel is 
aangevuld, worden deze besproken met cliënten/contactpersonen en ondertekent. 
  

5. Juiste arbeidsvoorwaarden 
Tijdens de workshop werd ook gesproken over bepaalde arbeidsvoorwaarden in de CAO VVT, 
zoals ORT. De loonstroken zijn overgezet naar een andere partij en aangevuld met 
onderdelen vanuit de CAO. Hierdoor zijn ze makkelijker te lezen. Woensdag wordt dit 
besproken in het overleg en aan jullie gevraagd of hier nog vragen over zijn. Daarnaast zal de 
CAO VVT voor jullie allemaal zichtbaar worden, zodat jullie deze na kunnen lezen bij vragen. 
In de CAO staan alle regelingen die gelden voor de werknemers in de thuiszorg en 
verpleeghuizen. 
  

6. Intranet 
Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Nova Zorggroep en de 
informatie die je nodig hebt als medewerker, hebben we op de website een intranet 
ingericht die alleen toegankelijk is voor medewerkers van Nova Zorggroep. Via een inlogcode 
kun je terecht in deze omgeving. In deze omgeving vind je de beleidsstukken, zaken omtrent 
ARBO, verslagen van werkoverleggen en ook de CAO VVT. Zo heb je als medewerker altijd de 
laatste stand van zaken beschikbaar en kun je op je eigen moment en gemak zaken 
teruglezen. Uiteraard houden we jullie voor de belangrijke zaken ook op de hoogte via Siilo 
app en werkmail. 
 
Ga op ons website: www.novazorggroep.nl  
Klik op het tabblad: Intranet 
Wachtwoord intranet: N0V@2020! 
  

7. Werkmail 
Om de informatie en mailwisselingen van Nova Zorggroep te kunnen splitsen van jullie 
privémail, hebben wij voor jullie allemaal een werkemail aangemaakt. Op deze manier kun je 
de Novamail gebruiken voor alle werk gerelateerde mailtjes.  
 
Inlog site werkmail: https://gnldm1074.siteground.biz/webmail/log-in 
Werk email: 
- Nabila: n.el.manssouri@novazorggroep.nl 
- Sara: s.kichouchi@novazorggroep.nl 
- Souhailla: s.achemlal@novazorggroep.nl 
- Khadija: k.el.yahyaoui@novazorggroep.nl 
- Anas: a.khouri@novazorggroep.nl 
- Noufissa: n.abid@novazorggroep.nl  
 
Wachtwoorden worden apart naar jullie werkmails verstuurd. 
  

8. Teamcoaching 
We hebben na de workshop en het lezen van het verslag gemerkt dat er behoefte is aan 
begeleiding en coaching op verschillende vlakken. We willen de komende tijd aandacht 
besteden aan drie pijlers namelijk: 
• Structuur (intranet, bereikbaarheid, gedragscode, werkoverleggen, communicatie) 

http://www.novazorggroep.nl/
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• Veiligheid (bij cliënten/familie, steun vanuit management, samenwerking) 
• Duidelijkheid (hoe reageer je op agressie, grenzen stellen, communicatie met 

cliënt/familie) 
  
We hebben voor 15 maart aanstaande een nieuwe bijeenkomst ingepland van 14.30 uur tot 
16.30 uur waar we met zijn allen vooruit gaan kijken (medewerkers, directie en No Worries). 
We kijken terug op de vorige sessie, bespreken hoe de zaken nu lopen en kijken verder naar 
de toekomst. Wat is er nog nodig? Daarnaast zullen we de komende maanden iedere maand 
(zolang het nodig is en naar jullie behoefte) een sessie inplannen, waarin we ook met 
vaardigheden en kernwaarden gaan oefenen. 

 
9. Omgang met elkaar 
Nog steeds zijn er irritaties binnen het team. Dit zorgt voor een negatieve sfeer binnen het team. Wij 
willen echt af van deze situatie. Wij willen werken naar een hecht team. Een team waar iedereen 
elkaar durft aan te spreken, elkaar verbeterd, elkaar helpt te groeien. Daarvoor worden team 
coaching bijeenkomsten gepland.  
 
Tijdens het overleg viel Nabila tegen Souhailla uit. Geprobeerd de aandacht van Nabila te krijgen en 
haar te wijzen dat dit niet de plaats is om dit te bespreken. Bij geen gehoor Nabila, Nabila uit de 
ZOOM overleg verwijderd. 
 
Tijdens het overleg benoemd dat dit soort gedrag niet getolereerd wordt. Afgesproken als er 
collega´s zijn die ergens mee zitten en samen niet uitkomen, dat er een gesprek met hun onder 
supervisie van directie de situatie met elkaar uitgesproken wordt om de teamsfeer goed te houden. 
 
Om de samenwerking te verbeteren wordt er ook team coaching bijeenkomsten gehouden. 
 
10. Omgang met cliënten sleutels 
Er is veel discussies en irritaties rondom de sleutels aan elkaar geven. Wij willen hiervan af. Dit is niet 
de oplossing en zeker niet leuk voor de werksfeer. Als er de sleuteloverdracht moeilijkheden met zich 
meebrengen dan verwachten wij dat we met elkaar naar een oplossing zoeken wat voor iedereen 
werkt. Deze oplossing gaan we de mantelzorger/contactpersoon of de client zelf voorleggen. 
De oplossing die wij voor het sleutelprobleem hebben gevonden, is een sleutelkluis. Totdat zo’n 
sleutelkluis komt, verwachten wij dat de sleuteloverdracht makkelijk en zonder irritaties verlopen. 
 
Een andere oplossing van Anas is om de sleutel in de brievenbus te doen en dat iedereen een 
postsleutel heeft om de sleutel uit de post te pakken en terug te doen. Deze oplossing zullen we met 
de contactpersonen bespreken. 
 
11. Omgang met zorgdossiers 
Er liggen nieuwe zorgdossiers bij de cliënten. Er wordt alleen op de rapportagebladen gerapporteerd 
en niet op de tabbladen. Wij willen de dossiers hergebruiken als een client uit zorg gaat voor nieuwe 
cliënten. Binnenkort worden alle dossiers gecontroleerd en gecorrigeerd. Laten we met elkaar zorgen 
dat de dossiers netjes en verzorgd uitzien. 
 
12. Rapporteren 
Per 01-03-2021 moeten wij voor Nova cliënten digitaal via ONS dossier rapporteren. Als goed is, 
heeft iedereen inlog voor ONS en kan al digitaal rapporteren. HVP cliënten worden schriftelijk 
gerapporteerd. 
 
13. Planning 



 

Per 01-03-2021 zal de planning via ONS planning zichtbaar zijn. De ONS planning zal dan digitaal te 
zien zijn en zal de planning die per mail wordt gestuurd stoppen als de digitale planning goed loopt. 
 
14. Afsluiting 
Vragenronde en afsluiting. 
De planning van de werkoverleggen/cliënten overleggen zijn bekend. Zet het in jullie agenda vast. 
Het eerste cliëntenoverleg is woensdag 3 maart 14.30-16.30 u op kantoor, verdere informatie volgt. 
De tweede team coaching bijeenkomst is op 15 maart 14.30-16.30 u, verdere informatie volgt. 

 


