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Ontmoetingscentrum werkwijze 

Aanmelding 

o Aanmeldingsformulier incl. benodigde papieren in bakje Amperestraat 

o Komst nieuwe deelnemer in mail naar team en agenda 

o Contactgegevens in contactgegevens sheet en vervoerslijst 

o Deelnemer toegevoegd aan rooster en presentielijst 

o Tijden van halen/ brengen afstemmen met chauffeurs 

o Terugkoppeling naar verwijzer en tijden vervoer naar familie. 

Observatie, Rapportage en zorgplan 

Dagelijks 

o Rapportage per zorgvrager als er bijzonderheden zijn; minimaal 1x per week rapporteren; 

o Dagrapportage  

o Mail aan contactpersonen over de dag + foto’s  

o Bijzonderheden en foto’s op facebook 

o Presentielijst bijwerken 

Na 6 weken: 

o Opstellen zorgplan en profiel 

o Bespreking zorgplan met betrokkenen (mantelzorg, casemanager, thuiszorg, etc.) 

o Zorgplan definitief in Qurentis 

Elke 6 maanden: 

o Bijstellen zorgplan en profiel 

o Bespreking zorgplan met betrokkenen (mantelzorg, casemanager, thuiszorg, etc.) 

o Zorgplan definitief in Qurentis 

Elke 6-8 weken MDO 

o Casuïstiek aanleveren een week voor MDO bij psychologe 

o Verslag in zorgplan van de deelnemer  

Programma 

Activiteiten aanleveren voor 15e van de maand 

Maandelijks programma opstellen en mailen aan secretariaat 

Doorlopende projecten en activiteiten -> ook rekening houden met speciale dagen en evenementen 

Maandprogramma in plastic standaard op aanrecht 

Vervoer 

Bijzonderheden op whiteboard. Overleg met chauffeurs bij binnenkomst over bijzonderheden  
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Opstarten en afsluiten 

Opstarten 

o Koffie en thee klaar zetten 

o Vaatwasser leeg? 

o Koffiekopjes, theekopjes, suiker, melk, etc klaarzetten 

o Ontbijtkoek of koekjes klaarzetten 

o Lunch spullen klaarzetten 

o Jassenrek klaarzetten 

o Naambordjes klaarleggen 

 

o Agenda en mail checken 

o Activiteiten klaar zetten 

o Vlag buiten 

o Bord binnen met programma erop 

 

 

Afsluiten 

o Naambordjes in bak 

o Vlag binnenhalen 

o Toiletten schoonmaken (vloer dweilen, pot schoonmaken en afvalbakjes legen) 

o Vloer vegen 

o Activiteiten spullen opgeruimd 

o Afvalemmer legen 

o Vaatwasser legen 

o Koffiefilter weggegooid? 

o Voorraad koffie, thee, suiker, etc. checken en waar nodig aanvullen 

o HACCP stickers op alle producten in koelkast? 

 

o Presentielijst invullen 

o Dagrapportage + mail naar contactpersonen 

o Rapportage 

 


