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Bespreking notulen van de vorige keer. 
 
Notulen 13 juni 2019 
 
Kees heet iedereen welkom en legt nogmaals uit wat het keukentafel gesprek inhoudt.  
 
Gaf aan dat er 1 agendapunt aangegeven is; de digitale berichtgeving.  
Uitleg waar u op de site de notulen van de keukentafel gesprek kan vinden.  
 
Agendapunten: 
- keukentafel gesprek:  
Dit is het allerlaatste keukentafelgesprek dat hier gevoerd zal worden. Door de groei van Rust na 
Onrust is een keukentafel gesprek niet meer afdoende, daar komt een cliëntenraad voor in de plaats. 
Hierover is een brief de deur uit gegaan, wil iemand deze nog ontvangen kan dit aangegeven worden. 
Hierin staat wat de cliëntenraad inhoudt, wie er aan mag deelnemen etc. (ouders/verzorgers)  
Van iedere doelgroep die wij bij RNO vertegenwoordigen zal 1 iemand vanuit die doelgroep aanwezig 
moeten zijn. Op dit moment hebben we hier 2 aanmeldingen voor, mocht er iemand interesse 
hebben horen we dit graag. Deze avond zal in september voor het eerst plaats vinden.  
 
Mantelzorgavond; zal ong. 2 keer per jaar plaatsvinden wat tevens ter vervanging van het 
keukentafelgesprek zal zijn. Hierbij zullen geen cliënten aanwezig zijn. Op deze avond zal u informatie 
krijgen over bepaalde onderwerpen. Wel blijkt dat het keukentafelgesprek erg belangrijk is voor 
velen waardoor wij deze onder een andere noemer en minder formeel in een ander vat willen gaan 
gieten. Hierover zal u nog geïnformeerd worden.  
 
- bouwvoorzieningen:  



Er wordt een pergola gebouwd, dit zal kunnen dienen als thee huisje.  
Ook zal er van de voormalige zandbak een tuintje gemaakt worden maar dit zal nog enige tijd in 
beslag nemen. Op de hoeve wordt de serre onder handen genomen door Felix die deze wil 
schilderen.  
 
-Samenwerking Ter Weel pilot: 
Rust na Onrust is in gesprek met het bestuur van Ter Weel  om de samenwerking en het cliënt 
verloop soepeler te laten verlopen en de samenwerking uit te breiden. In augustus vindt er een 
proefperiode plaats waarin we gaan kijken tot hoe ver de samenwerking kan gaan.  
 
Vraag vanuit publiek: uitleg over hoe het zit met indicaties. Als iemand wordt opgenomen in een 
zorginstelling zal de indicatie daar naar toe gaan. Deze instelling bepaald of zij deze indicatie willen 
delen en of de persoon in kwestie nog naar de dagbesteding kan komen buitenom de zorginstelling 
waar zij verblijven. Ook kwam er de vraag waarom de cliënt als deze is opgenomen 6 weken niet naar 
de dagbesteding mag komen. Deze 6 weken dienen als een tijd voor gewenning aan de nieuwe 
woonsituatie waar wij als Zorgboerderij ‘even niet bij horen’.  
 
Quatrofiets: 
Het verhaal rondom de quatrofiets speelt al 1,5 jaar.  
De subsidie adviseur zei dat er een subsidie klaar stond wat later niet zo bleek te zijn. Hierdoor kon 
de fiets nog steeds niet verwerkelijkt worden.  
Destijds waren wij en eenmanszaak en doordat wij geen stichting zijn mochten wij geen 
giften/subsidies ontvangen. Nu is er een stichting opgericht: vrienden van Rust na Onrust. Hier 
kunnen de giften naar toe gestuurd worden. Hiervan kunnen wij als Zorgboerderij maar ook de 
inwoners van Schore gebruik van maken. Deze fiets zal rond de 15000 euro kosten waardoor de fiets 
nog even op zich moet laten wachten maar naar verwachting zal dit niet heel lang meer duren.  
 
Pauze.  
 
- Digitale berichtgeving:  
 
Vraag vanuit publiek: 
 dementerende moeder krijgt papieren mee maar verstopt deze in la of andere plaatsen. Hierdoor 
weten familie leden soms niet wanneer er bijv. een dag geen zb is. E-mail adres kan aan ons 
doorgegeven worden zodat wij u op de hoogte kunnen houden.  
 
De papierenrapportage zal verdwijnen. Vanuit de AVG wet mogen we deze niet meer verstrekken. Bij 
de eerst volgende evaluatie zal het zorgplan digitaal verwerkt worden en dan zal de rapportage ook 
via dat programma gerapporteerd worden. 
 
ONS: ons zorgsysteem. Alle gegevens staan in dit programma wat alleen ingezien kan worden door 
de medewerkers van RNO, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft aan bijv. arts die dit dan kan 
inzien. Wij kunnen de cliënt of diens vertegenwoordiger een toegangscode sturen waardoor deze in 
het systeem kunnen. Probleem blijkt dat het overgrote deel nu niet meer de rapportages lezen.  
 
Uitleg waarom we naar wekelijkse rapportage gegaan zijn. Nu we wekelijks rapporteren scheelt het 
tijd die we extra te besteden hebben aan de cliënten. Dagelijks was fijn zodat de naasten konden 
lezen wat de client die dag gedaan hebben. Wil iemand dagelijks een rapportage ontvangen kan dit 
aangegeven worden.  
 
Kees zal een nieuwe handleiding geven over het digitale systeem: ONS.  
 



 
RONDVRAAG:  
 
- Marij Claerhout 
Gaan jullie de doelgroepen nog uitbreiden of specialiseren? 
We zijn begonnen met open doelgroep en we geloven dat de verschillende doelgroepen elkaar 
versterken in de samenleving. We proberen een huiselijke sfeer na te bootsen en de verschillende 
doelgroepen hebben hier hun aanbod in. De doelgroep jeugd onder de 16 jaar staat op losse 
schroeven. Door de verscherping aan eisen o.a. wat betreft het personeel moet deze een gerichte 
jeugd hbo opleiding hebben willen wij deze doelgroep kunnen behouden. Voor de komende 5 jaar 
zijn we geregistreerd bij SKJ waardoor we deze doelgroep nog kunnen behouden. Zal de wetgeving 
omtrent jeugd niet veranderen zijn wij genoodzaakt om na deze 5 jaar te moeten stoppen met de 
doelgroep jeugd onder de 16 jaar.  
 
- Werken jullie met vakantie krachten?  
Nu we meer vrijwilligers hebben dan voorgaande jaren kunnen we uitval vanwege vakantie zo ook 
makkelijker opvangen. Personeel staat ook ruim gepland waardoor we het met elkaar kunnen 
opvangen. 
 
Afsluiting van Kees: 
Wanneer iets niet duidelijk is voor u of ergens verontwaardigd over bent; bel ons. Laat het weten!  
 
Ter afsluiting van de avond heeft Felix foto’s laten zien.  
 
 
 


