Logeren
Ter info
Domeinen
van de
begeleiding

Vergroten zelfredzaamheid
Vergroten sociale vaardigheden
Respijtzorg

Hoofddoelstellingen
van de
begeleiding

Vergroten zelfredzaamheid, waaronder:
- Emotieregulatie
- Huishoudelijke taken
- Zelfstandig en gevarieerd leren invullen van vrije tijd
- Persoonlijke verzorging
Vergroten sociale vaardigheden, waaronder:
- Contact met begeleider
- Contact met overige deelnemers
- Contact met derden
- Leren overleggen
- Vragen leren stellen
- Conflictsituaties kunnen hanteren
- Leren omgaan met onverwachte situaties

Gewenste resultaat
van de
activiteit

De deelnemer heeft fijne en welbestede dagen gehad (positieve ervaring).
De deelnemer heeft aan zijn persoonlijke doel gewerkt.
De deelnemer heeft kunnen ontspannen.
Ouder(s)/verzorger(s) hebben hun energie kunnen opladen.

Te doen
Voorbereiding

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Zo nodig: bedden opmaken.
Happy Move paspoorten pakken en doornemen.
Paspoorten verzamelen op de daarvoor aangewezen vaste plaats.
Medicatielijsten klaarleggen.
Doelen van deelnemers doornemen.
Programma vrijdagavond op het bord schrijven.
Naamplaatjes begeleiders op het bord hangen.
Producten in koelkast op houdbaarheid controleren.
Koffie en thee zetten voor ouders.

Doorlopend

□
□

Medicatielijsten bijhouden.
Aantekeningen maken voor de rapportage (let op privacy!).

Opstart

Contact ouder/verzorger
□ Iets te drinken aanbieden.
□ Medicatie aannemen in doos met naamsticker en opbergen op de
daarvoor aangewezen vaste plaats.
Medicatie zit in eigen verpakkingen met originele bijsluiter, of in doosjes
met per medicijn een briefje waarop staat:
□ welke medicatie het is
□ hoeveel er ingenomen moet worden
□ wanneer het ingenomen moet worden
□ hoe het ingenomen moet worden.
□ Vragen naar bijzonderheden.
□ Vragen naar gebruikelijke bedtijd deelnemer, of er al gedoucht is
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□
□

en wanneer de deelnemer gebruikelijk doucht (ochtend of avond).
Maak eventueel een belafspraak voor de deelnemer.
Afspraken over huiswerk en zakgeld inventariseren.

Met de deelnemers
□ Verzamelen aan tafel, iets drinken en programma vrijdagavond
bespreken.
□ Hoofdactiviteiten van het weekend bespreken.
□ Bespreken wat er het weekend gegeten wordt ’s avonds. Overleg
met zijn allen, begeleiders beslissen.
□ Afspraken maken met deelnemers over volgende ochtend.
□ Individuele afspraken maken met deelnemers over bedtijden en
douchemomenten.
□ Gelegenheid geven tot spullen uitpakken.
□ Spelletjes doen / televisie kijken.
□ Deelnemers hebben de mogelijkheid om te douchen (eventueel
ondersteunen).
□ Tanden poetsen.
□ Deelnemers naar bed.
Huishoudelijk
□ Eventueel brood uit de vriezer halen voor ontbijt.
□ Programma volgende dag op het bord schrijven.
□ Boodschappenlijst maken.
□ Opruimen.
□ Happy Colors: kast met eten op slot (slot en sleutel liggen in de la
van de keuken; sleutel meenemen naar begeleiderskamer).
□ Tijdens het verblijf de niet gebruikte kamers niet verwarmen en
ook overdag de verwarmingsknoppen in de slaapkamers naar
beneden.
Zaterdag

□
□
□
□
□

Deelnemers wakker maken.
Ontbijt klaarzetten + ontbijten.
Programma zaterdag bespreken.
Tanden poetsen.
Deelnemers hebben de mogelijkheid om te douchen (eventueel
ondersteunen).

□

Zaterdagprogramma.

□
□
□
□

(Gezamenlijk) koken.
Avondeten.
Afspraken maken met deelnemers over volgende ochtend.
Individuele afspraken maken met deelnemers over bedtijden en
douchemomenten.
Spelletjes doen / televisie kijken.
Deelnemers hebben de mogelijkheid om te douchen (eventueel
ondersteunen).
Tanden poetsen.
Deelnemers naar bed.

□
□
□
□

Huishoudelijk
□ Eventueel brood uit de vriezer halen voor ontbijt.
□ Programma volgende dag op het bord schrijven.
□ Opruimen.
□ Happy Colors: kast met eten op slot.
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Zondag

Afsluiting

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Deelnemers wakker maken.
Begeleiders en deelnemers: bed afhalen.
Beddengoed en badmat wassen.
Ontbijt klaarzetten + ontbijten.
Programma zondag bespreken.
Tanden poetsen.
Deelnemers hebben de mogelijkheid om te douchen (eventueel
ondersteunen).
Deelnemers: tas inpakken.
Beddengoed en badmat ophangen om te drogen.

□

Zondagprogramma.

□
□

(Gezamenlijk) koken.
Avondeten.

□

Begeleiders houden overdracht met ouder(s)/verzorger(s) van
deelnemers èn letten op de deelnemers wiens
ouder(s)/verzorger(s) er nog niet zijn.

Contact ouder/verzorger
□ Vertel hoe de dagen zijn verlopen. Heb hierbij ook vooral
aandacht voor de positieve aspecten.
□ Medicatie in doos met naamsticker teruggeven.
□ Bijzonderheden bespreken.
Documenten
□ Aftekenen en inleveren medicatielijsten. De inleverbakjes zijn te
vinden op vaste plaatsen.
□ Per deelnemer individuele rapportage schrijven.
Opruimen en afsluiten
□ Ervoor zorgen dat verbanddozen, Happy Move paspoorten en
naamplaatjes op hun vaste plaats liggen.
□ Schoonmaakoverzicht van de desbetreffende locatie uitvoeren.
□ Versproducten koelkast controleren. Dat, wat niet houdbaar zal
zijn tot het volgende logeerweekend, mee naar huis nemen (zoals
open pakjes vleeswaren, open pak melk etc.).
□ Controleren of stekkers van nachtlampjes e.d. uit de
stopcontacten zijn.
□ Controleren of apparaten uit staan (niet alleen op standby).
□ Slaapkamerdeuren op slot.
□ Buitendeuren afsluiten.
□ Hek op slot.
Begeleiding

Financieel
Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt er geld klaargelegd
voor boodschappen en activiteiten.
Het is niet toegestaan om geld tussen deze twee zaken uit te wisselen.
Dus als er geen of minder geld wordt uitgegeven aan activiteiten, kan dit
niet gebruikt worden voor meer of duurdere boodschappen of andersom.
Van alle uitgaven moeten bonnen worden ingeleverd.
Resterend geld en bonnen gaan terug in de envelop.
Plaats envelop Happy Colors: in de bovenste la van het ladekastje naast
het bureau in de begeleiderskamer.
© Happy Move
Uitvoering - Logeren - Versie 2021-09-02
3

