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Hoofdstuk 1:

Inleiding

Stichting Groen Hulpverlening is een kleinschalige zorginstelling, geboren uit de dringende vraag naar eerlijke,
persoonlijke en transparante zorg. Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en
individuele begeleiding aan jongvolwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Deze doelgroep
heeft ondersteuning nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te
kunnen realiseren. Stichting Groen Hulpverlening ondersteunt onder andere bij het vasthouden van structuur, nakomen
van afspraken, communicatie met derden en het verzorgen van een verantwoorde leefomgeving.
Stichting Groen Hulpverlening werkt met een online zorgadministratie. Hierin worden rapportages geschreven,
individuele begeleidingsuren genoteerd en afspraken bijgehouden. Zorgvragers, mentoren en gewaarborgde hulp
hebben online toegang tot hun eigen dossier, zodat helder is waar aan gewerkt wordt. Daarnaast wordt gewerkt met
uurtarieven om transparantie te kunnen waarborgen.
Door middel van dit kwaliteitshandboek wil Stichting Groen Hulpverlening inzichtelijk en meetbaar maken op welke wijze
wordt gewerkt aan kwaliteitszorg. Jaarlijks wordt het kwaliteitshandboek door de Raad van Bestuur, de Raad van
Toezicht, de orthopedagoog en het Team Leidinggevenden in samenwerking met de cliëntenraad geëvalueerd. Hierdoor
kan de cliëntenraad meedenken in het beleid, waardoor de wensen en meningen van zorgvragers nog beter worden
geïntegreerd in het beleid.

1.1

Afkortingen en begrippen

TC
TMK
TA
TN
TL
RvT
RvB
BVKZ
WLZ
WMO
WMCZ
ABB
CGW
NVO
SKJ
AVG
MIC
MIM
IGJ
Wbp
SZW

= Team Centrum
= Team Moeder & Kind
= Team Ambulant
= Team Nacht
= Team Leidinggevenden
= Raad van Toezicht
= Raad van Bestuur
= Branchevereniging Kleinschalige Zorg
= Wet Langdurige Zorg
= Wet Maatschappelijke Ondersteuning
= Wet Medenzeggenschap Cliënten en Zorginstellingen
= Affectief Bewuste Benadering
= Competentie Gericht Werken
= Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
= Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
= Algemene Verordening Gegevensbescherming
= Melding Incidenten Cliënten
= Melding Incidenten Medewerkers
= Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
= Wet bescherming persoonsgegevens
= Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de eenduidige leesbaarheid van het kwaliteitshandboek wordt in dit document enkel gesproken in de hij-vorm;
hiermee wordt ook de vrouwelijk vorm/LHBQT bedoeld.

Stichting Groen Hulpverlening
Kerkdennen 58
3851 BB Ermelo
W: www.groenhulpverlening.nl
E: info@groenhulpverlening.nl
T: 0341-268938
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Hoofdstuk 2:
2.1

Organisatie en personeel

Stichting Groen Hulpverlening

Groen Hulpverlening is in 2014 opgericht door Emmelieke Dorst en Tanja Tirion en geboren uit de dringende vraag naar
eerlijke en transparante zorg. Emmelieke en Tanja geloven in persoonlijke, betrouwbare en kleinschalige zorg, waarbij
professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Gezien de maatschappelijke rol als organisatie, is in 2020 de
rechtsvorm van Groen Hulpverlening opnieuw bekeken. Aangezien Groen Hulpverlening met gemeenschapsgelden werkt
en geen winstbejag nastreeft is er voor gekozen om de rechtsvorm van Groen Hulpverlening om te laten zetten van een
vennootschap onder firma (V.O.F.) naar een Stichting. Vanaf 1 januari 2021 zijn alle activiteiten van Groen Hulpverlening
VOF ondergebracht bij Stichting Groen Hulpverlening. De statuten van Stichting Groen Hulpverlening liggen ten grondslag
aan de organisatie van Stichting Groen Hulpverlening. De statuten zijn te vinden in bijlage 27.

2.2

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op
het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt
er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient (zie bijlage 24
Reglementen RvT).

2.3

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem
toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van Bestuur, beheer en beschikking voor
zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht (zie bijlage 25 Reglementen
RvB).

2.4

Team Leidinggevenden

Er is een operationeel Team Leidinggevenden: dit team bestaat uit een zorgmanager, een coördinator Team Ambulant
en een coördinator Team Centrum. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt binnen deze onderdelen van
Stichting Groen Hulpverlening en zorgen ervoor dat binnen deze onderdelen alles soepel verloopt. De zorgmanager
draagt zorg voor alle overstijgende zaken binnen het Team Leidinggevenden; hiermee is de zorgmanager het eerste
aanspreekpunt binnen de organisatie voor overstijgende zaken.

2.5

Zorginhoudelijke ondersteuning

Hoofdbegeleiders dragen zorg voor de ondersteuning en begeleiding van de zorgvragers; zij krijgen hierbij
zorginhoudelijke ondersteuning van de orthopedagoog en het Team Leidinggevenden.

2.6

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Vanaf 2021 zijn wij als Stichting Groen Hulpverlening aangesloten bij de BVKZ. Zij zetten zich al jaren in voor honderden
zorgaanbieders als adviseur, ondersteuner en belangenbehartiger. Zij signaleren trends en ontwikkelingen in de branche
en bespreken deze aan tafel van het ministerie van VWS. Daarmee zijn zij de spreekbuis die de kleinschalige zorg een
gezicht en geluid geven.
Citaat BVKZ:
"De zorgsector is continue in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De enige constante in de
zorg is verandering. De roep naar kleinschaligheid in de zorg klinkt luid vanuit de samenleving. Onze leden geven hier
uit volle overtuiging invulling aan. Daarmee spelen zij een onmisbare rol in het dagelijks leven van velen. Zij brengen de
dynamiek die nodig is om de zorg de komende jaren in de gewenste richting te laten ontwikkelen. Desondanks zijn zij
veelal minder zichtbaar bij inkopende partijen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Wij maken ons hard
voor het creëren van een toekomst met volop kansen voor gedreven zorgondernemers waarbij:
•
•

de kleinschalige zorgaanbieder zich kan focussen op het verlenen van goede zorg en
niet in de weg wordt gezeten door administratieve ballast, ingewikkelde beleid-, wet- en regelgeving en zorgen
over de toekomst".

BVKZ: Zorg voor de toekomst en toekomst voor de zorg
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2.7

Organogram

Toezichthoudend orgaan
Raad van Toezicht
Orthopedagoog
Accountant

Team
Nacht

Directieteam
Tanja Tirion
Financieel directeur

Emmelieke Dorst
Algemeen directeur

Coördinator
Medewerkers

Team Leidinggevenden
Zorgmanager

Coördinator
Team Ambulant

Team P&O
Salarisadministratie
Financieel medewerker
Directie-assistent
Facilitair medewerker

Coördinator
Team Centrum

Team Ambulant

Team Centrum

Team Ambulant: 24-uurs
zorg in nabijheid

Team Centrum
Toezichtlocatie

Team Ambulant: Individuele
begeleiding

Team Moeder & Kind
Begeleiders

Begeleiders

Vertrouwenspersoon
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2.8

Personeelsbestand

Voor werknemers geldt een minimaal opleidingsniveau MBO niveau 4 (sociaal agogisch vakgebied). Voor stagiaires geldt
eveneens een minimaal opleidingsniveau MBO niveau 4 (sociaal agogisch vakgebied). Een duidelijk profiel van onze
begeleiders is te lezen bij de algemene functieomschrijving begeleider Stichting Groen Hulpverlening, zie
functiebeschrijvingen.
Medewerker:
Medewerker A

Opleidingsniveau:
WO Orthopedagogiek

Medewerker B

HBO Toegepaste
Psychologie

Medewerker C

HBO SPH

Medewerker D

MBO MZ begeleider
specifieke doelgroepen
(niveau 4)

Medewerker E

Medewerker I

MBO MZ begeleider
specifieke doelgroepen
(niveau 4)
HBO Cultureel
Maatschappelijke
Vorming (afstuderend)
MBO Pedagogisch
medewerker
kinderopvang (niveau 3)
MBO Pedagogisch
medewerker (niveau 4)
(afstuderend)
MBO
Begeleider
Sociaal maatschappelijk
dienstverlener (niveau 4)
HBO pedagogiek
Begeleider

Medewerker J

HBO SPH (afstuderend)

Begeleider

1

Medewerker K

MBO Sociaal
Begeleider
maatschappelijk
dienstverlener (niveau 4)
MBO Sociaal werk
Begeleider
(niveau 4)
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Medewerker F

Medewerker G

Medewerker H

Medewerker L

Medewerker M MDGO
MBO MZ begeleider
specifieke doelgroepen
(niveau 4) afstuderend
Medewerker N HBO Social Work

Functie:
Orthopedagoog

Aantal zorgvragers: Indicatie:
24
VG03 (1x), VG04 (2x), VG06 (6x),
VG07 (1x), LVG02 (1x), GGZ3c (4x),
GGZ4c (2x), GGZ5c (1x), Jeugdzorg
(3x), ambulant via WMO (3x)
Zorgmanager
24
VG03 (1x), VG04 (2x), VG06 (6x),
VG07 (1x), LVG02 (1x), GGZ3c (4x),
GGZ4c (2x), GGZ5c (1x), Jeugdzorg
(3x), ambulant via WMO (3x)
Interim
24
VG03 (1x), VG04 (2x), VG06 (6x),
Zorgmanager
VG07 (1x), LVG02 (1x), GGZ3c (4x),
GGZ4c (2x), GGZ5c (1x), Jeugdzorg
(3x), ambulant via WMO (3x)
Coördinator Team 13
VG03 (1x), VG04 (1x), VG06 (4x),
Ambulant
LVG02 (1x), GGZ3c (1x), GGZ5c
(1x), Jeugdzorg (1x), ambulant via
WMO (3x)
Coördinator Team 12
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
Centrum
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), Jeugdzorg
(3x)
Begeleider
12
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), Jeugdzorg
(3x)
Begeleider
12
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), Jeugdzorg
(3x)

12
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12

Begeleider

13

begeleider

13

VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), Jeugdzorg
(3x)
VG04 (1x), VG06 (3x), ambulant via
WMO (1x)
Jeugdzorg (1x)
VG06 (3x), GGZ3c (1x), GGZ5c (1x),
Jeugdzorg (1x), ambulant via WMO
(2x)
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), Jeugdzorg
(3x)
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
GGZ3c (3x), GGZ4c (2x), GGZ5C
(1x), Jeugdzorg (3x)
VG04 (1x), VG06 (2x), VG07 (1x),
LVG02 (1x), GGZ3c (3x), GGZ4c (2x),
Jeugdzorg (3x)

Peildatum februari 2021
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2.9

Vergewisplicht

Als zorgaanbieder is Stichting Groen Hulpverlening verplicht te controleren of een potentieel nieuwe medewerker
geschikt is om zorg te verlenen, de zogenaamde vergewisplicht. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het arbeidsverleden
van een sollicitant. Stichting Groen Hulpverlening doet als volgt onderzoek naar het arbeidsverleden van een sollicitant:
•
•
•
•
•

2.10

referentie opvragen bij eerdere werkgevers;
bekijken van het BIG register;
bekijken van het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
navraag doen bij het IGJ;
aanvragen VOG.

Erkend leerbedrijf

Stichting Groen Hulpverlening is een erkend leerbedrijf volgende de wet WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Deze
wet uit 1996 regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in 44 regionale
opleidingscentra (ROC). Wij hebben een erkenning voor de volgende opleiding(en):
•
•
•
•
•

agogisch medewerker GGZ (MBO 4);
gespecialiseerd pedagogisch medewerker (MBO 4);
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MBO 4);
thuisbegeleider (MBO 4);
social work (HBO).

Stichting Groen Hulpverlening werkt samen met de SBB om studenten optimaal te kunnen begeleiden in het proces naar
een professional binnen de zorg. Om dit proces te waarborgen wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de SBB.
Aangezien er binnen Stichting Groen Hulpverlening met persoonlijke informatie wordt gewerkt, waarborgt Stichting
Groen Hulpverlening de privacy van zorgvragers door middel van de volgende stappen:
• Stagiaires mogen geen mail/telefonisch contact hebben met derden omtrent zorgvragers.
• Stagiaires mogen mails opstellen, maar deze worden gecontroleerd en ondertekend door de dienstdoende
begeleiding.
• Er wordt kritisch gekeken welke informatie gedeeld wordt met stagiaires. Zorginhoudelijke informatie wordt niet
met stagiaires gedeeld.
• Wanneer er voor een opdracht zorginhoudelijke informatie nodig is, wordt dit eerste met de desbetreffende
zorgvrager overlegd.
Taken stagiaires:
• Groepsactiviteiten organiseren.
• Contact onderhouden met zorgvragers binnen de toezichtlocatie.
• Ondersteunen van zorgvragers bij praktische hulpvragen.
• Dagrapportage maken (deze wordt nagekeken door de dienstdoende begeleider).
• Bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan.
• Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven.
• Het maken van schoolopdrachten.
• Uitvoeren van huishoudelijke taken.
• Passende activiteiten bedenken.
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Hoofdstuk 3:
3.1

Missie, visie en doelstelling

Missie

De missie van Stichting Groen Hulpverlening is het inzetten van eerlijke en transparante zorg. De nadruk ligt op het
stimuleren van de zorgvrager, zodat hij het beste uit zichzelf durft te halen.

3.2

Visie

De visie van Stichting Groen Hulpverlening is het in de kracht zetten van de zorgvrager door middel van persoonlijke,
professionele en positieve begeleiding. Stichting Groen Hulpverlening denkt in mogelijkheden en staat naast de
zorgvrager om zo samen stappen te zetten naar een toekomst waarin doelen gerealiseerd worden en de zelfstandigheid
vergroot wordt.
Jij mag er zijn
Je mag zijn wie je bent
Met een doel in je leven
Met een reden tot bestaan

3.3

Doelstelling
• jongvolwassenen met een beperking een zo zelfstandig mogelijk bestaan geven binnen een veilige en duidelijke
context;
• zorgvragers activiteiten aanbieden die passen bij hun mogelijkheden naar aanleiding van de gestelde doelen in
het zorgplan;
• ontdekken van nieuwe mogelijkheden en vaardigheden;
• positieve ervaringen opdoen;
• stimuleren van sociale vaardigheden;
• het vergroten van zelfredzaamheid, waaronder het bieden van een basis om vanuit te kunnen ontwikkelen naar
vast en betaald werk. Wij vinden opleiding erg belangrijk, hierin stimuleren wij terdege;
• toewerken naar een eigen woning waar vanuit, indien mogelijk, de begeleiding wordt afgebouwd en een zo groot
mogelijke zelfstandigheid wordt bewerkstelligd.

3.4

Hulpmiddelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

structuurhulpmiddelen, zoals dagstructuur, weekplanner, pictogrammen;
werkboeken van de ABB methode;
zorgplan;
evaluatieformulieren;
gebruik maken van algemene gesprekstechnieken;
gebruik maken van een rapportage systeem;
kennis van de methodiek Competentie Gericht Werken;
kennis van de methodiek Affectief Bewuste Benadering;
gebruik maken van correcte inzet protocollen;
doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen en/of behandelaren;
samenwerken met specialisten en/of behandelaren;
in kaart brengen en inzetten van het netwerk van de zorgvrager;
online werkomgeving voor personeel;
ZilliZ;
signaleringsplan;
risico-inventarisatie;
incidentenanalyse;
kwaliteitshandboek Stichting Groen Hulpverlening; welke dynamisch is.
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Hoofdstuk 4:

Zorgaanbod

Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan
jongvolwassenen die door hun (verstandelijke en/of psychiatrische) beperking moeite hebben om zelfstandig deel te
nemen aan de maatschappij. Dit is onderverdeeld in 4 zorgproducten:
• Team Centrum: toezichtlocatie/steunpunt waarbij 24-uurs toezicht en begeleiding geboden wordt.
• Team Moeder & Kind: gerichte ondersteuning voor moeders bij o.a. zwangerschap en opvoeding.
• Team Ambulant: 24-uurs zorg in de nabijheid voor zorgvragers met een WLZ of beschermd wonen indicatie.
• Team Ambulant: individuele begeleiding voor zorgvragers met een WMO indicatie.

4.1

Team Centrum

Stichting Groen Hulpverlening heeft meerdere zorgproducten, zoals het bieden van 24-uurs toezicht. Doordat deze
toezichtlocatie in het centrum te vinden is, hebben we dit zorgproduct de naam Team Centrum (afgekort TC) gegeven.
Team Centrum is ingericht als woonkamer om zodoende de zorgvrager laagdrempelig uit te nodigen geregeld binnen te
komen. Tevens bevindt zich naast de grote woonkamer, een kantoor, een badkamer en toilet, een keuken en een extra
ruimte/kantoor waar Team Nacht gebruik van maakt. De zorgvrager heeft binnen een straal van 100 meter zijn eigen
appartement. De appartementen hebben allen een eigen opgang en zijn uitgerust met eigen keuken, toilet, badkamer en
slaap- en woonkamer.
Binnen Team Centrum worden zorgvrager gestimuleerd om regelmatig de toezichtlocatie te bezoeken. Dit wordt gedaan
door onder andere verschillende activiteiten te organiseren, zoals gezamenlijke spelletjesavonden, gezamenlijke
lunches/avondmaaltijd en activiteiten rondom de feestdagen.
Elke 24 uur per dag en 7 dagen in de week is er begeleiding aanwezig op en om de locatie van Team Centrum, tevens
wordt er gebruik gemaakt van een noodtelefoon en een algemene telefoon.

4.2

Team Moeder & Kind

Onder Team Centrum valt Team Moeder & Kind. Team Moeder & Kind is opgezet vanuit de behoefte van moeders om
gerichte ondersteuning te krijgen tijdens de zwangerschap of bij hun opvoeding en/of dagelijkse ritme. Team Moeder &
Kind maakt in samenwerking met de moeder een passend en werkbaar zorgplan toegespitst op de behoeftes van moeder
met kind. Tijdens de begeleiding wordt gekeken naar de behoeftes van het kind, de ontwikkeling en dergelijke. Ook wordt
er gekeken hoe moeder hierop in kan spelen en wat moeder nodig heeft om aan de behoeftes van haar kind te kunnen
voldoen. Om kwalitatieve zorg voor moeder en kind te kunnen waarborgen is er ook contact met externe partijen, zoals
CJG, WSG en Veilig Thuis.
Zoals wettelijk verplicht hanteert Stichting Groen Hulpverlening de meldcode, zoals te vinden is in protocol 6. Aangezien
Stichting Groen Hulpverlening met een doelgroep werkt die binnen de risico groep valt, hanteren wij de kindcheck, zoals
is omschreven in stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bij Team Moeder & Kind zijn gespecialiseerde medewerkers betrokken. Naast de betrokkenheid van de gediplomeerde
medewerkers, de coördinator en de zorgmanager is de orthopedagoog extra betrokken bij dit onderdeel. De
orthopedagoog is NVO en SKJ geregistreerd. Zij kan op verzoek van de zorgmanager, coördinator en/of van de zorgvrager
coaching en/of sturing bieden tijdens bepaalde specialistische situaties. Binnen dit team wordt de samenwerking met
externe specialisten zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, consultatiebureau, fysiotherapeuten et cetera zoveel mogelijk
opgezocht.
Ook voor Team Moeder & Kind geldt dat er elke 24 uur per dag en 7 dagen in de week begeleiding aanwezig is op en om
de locatie van Team Centrum, tevens wordt er gebruik gemaakt van een noodtelefoon en een algemene telefoon.

4.3

Team Ambulant: 24-uurs zorg in de nabijheid

Vanuit de eigen woning van de zorgvrager wordt individuele begeleiding ingezet voor de zorgvrager die geplande en
ongeplande zorg nodig heeft en buiten de toezichtlocatie Team Centrum woont. Per zorgvrager zijn er vaak 2 begeleiders
betrokken. Een hoofdbegeleider; deze draait de meeste begeleidingsuren welke gesteld worden in de indicatie. Tijdens
deze begeleidingsuren wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband, het opstellen van een zorgplan, het
vergroten van de zelfredzaamheid en het werken aan de doelen. Daarnaast is er een vaste begeleider die de zorgvrager
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ondersteunt bij praktische zaken, zoals de voorbereidingen voor het boodschappen doen, leefomgeving schoon houden,
etc.
De zorgvrager kan naast de afgesproken begeleiding dagelijks gebruik maken van het inloop-uur op Team Centrum. Bij
ziekte of vakantie van de vaste begeleider kan de zorgvrager met zijn zorgvraag ook terecht bij de begeleiders van Team
Centrum tijdens dit inloop-uur. Dit dient tevens als vangnet, zodat de continuering van de zorg gewaarborgd is.
Overkoepelend worden er begeleidingsuren gedraaid door het Team Leidinggevenden, dit is een klein aantal uren, die
ingezet worden bij calamiteiten, gesprekken die nodig zijn om ondersteuning en hulp te bieden bij ingewikkelde post of
advies te geven bij administratie. Daarnaast kan de noodtelefoon 24 uur per dag gebeld worden bij calamiteiten of een
acute zorgvraag.
PGB beheer doen wij overigens niet vanuit Stichting Groen Hulpverlening. Dit kan, wanneer dit niet zelfstandig door de
zorgvrager beheerd kan worden, door een onafhankelijke, externe partij gedaan worden. U kunt hierbij denken aan
budgetbeheer, een familielid, een gewaarborgde hulp of bewindvoerder.

4.4

Team Ambulant: individuele begeleiding

Wanneer beschermd wonen niet meer nodig is en de zorgvrager dermate is gegroeid in zelfstandigheid kan ambulante
begeleiding via een WMO indicatie een goede tussenstap zijn naar volledige zelfstandigheid. Op afspraak komt een vaste
begeleider het aantal geïndiceerde uren per week langs voor individuele begeleiding. Deze groep zorgvragers zijn
inmiddels zo zelfstandig dat zij geen beroep doen op de noodlijn. Zij kunnen omgaan met de uitgestelde aandacht en
kunnen wachten met hun zorgvraag tot het volgende moment van geplande begeleiding.
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Hoofdstuk 5:

Doelgroepen

Stichting Groen Hulpverlening biedt 24-uurs zorg in de nabijheid, 24-uurs toezicht en individuele begeleiding aan
jongvolwassenen die door een Autisme Spectrum Stoornis, een aandachts- en concentratiestoornis,
hechtingsproblematiek en/of door een cognitieve beperking, moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de
maatschappij. De grootste groep zorgvragers binnen Stichting Groen Hulpverlening heeft een beperking op cognitief
niveau.

5.1

Diagnose

De zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening zijn (jong)volwassenen met één of meerdere van onderstaande
beperkingen:
• een (licht)verstandelijke beperking ( IQ 50>85);
• een Autisme Spectrum Stoornis, Klassiek autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger of MCDD;
• een aandachts- en concentratiestoornis zoals: AD(H)D;
• een psychiatrische aandoening (met uitzondering van risicovolgedrag naar zichzelf en de omgeving, automutilatie
en suïcidale neigingen);
• hechtingsproblematiek, zoals een reactieve hechtingsstoornis.
Leidend is dat de zorgvragers onder andere een beperking hebben in het adaptief functioneren. Dit omvat alledaagse en
praktische vaardigheden die een rol spelen bij het onafhankelijk en zelfstandig functioneren in de maatschappij zoals:
• sociale communicatie;
• motorische vaardigheden;
• zelfredzaamheidsvaardigheden;
• arbeidsvaardigheden;
• vrijetijdsvaardigheden.
Daarnaast hebben zij meestal een beperking in het cognitieve functioneren.
Kenmerkend voor onze zorgvragers is dat zij bijvoorbeeld:
• moeite hebben met het inschatten van sociale interacties;
• moeite hebben met het verwerken van informatie;
• moeite hebben met het begrijpen van non-verbale communicatie;
• sociale codes ontberen;
• een beperkte ik-ontwikkeling hebben;
• beperkt zicht hebben op de belevingswereld van de ander;
• beperkt zicht hebben op de wisselwerking tussen zichzelf en de ander;
• een beperkt reflectieniveau hebben;
• een beperkte verbale expressie hebben;
• beperkt logisch redeneren;
• een beperkte impulscontrole hebben;
• onvoldoende tijdsbesef hebben;
• moeilijk leren uit voorgaande ervaringen (meta-cognitieve vaardigheden);
• moeite hebben met plannen en organiseren;
• aandachts- en of concentratieproblemen hebben en moeite hebben bij het aanbrengen van samenhang.
.
De individuele gedragskenmerken geven richting aan de ondersteuning en begeleiding die wij bieden. Alleen door goed
te kijken en te luisteren waar de vaardigheidstekorten liggen en op welke gebieden ondersteuning gewenst is, kan
ondersteuning op maat worden geboden. Dit alles altijd in samenwerking met de zorgvrager zelf. Stichting Groen
Hulpverlening gaat uit van het vermogen van de zorgvrager om zelf de zorgbehoefte te kunnen benoemen en gaat uit
van de expertise van Stichting Groen Hulpverlening om deze zorgbehoefte om te zetten in zorgdoelen als onderdeel van
een daadkrachtig en persoonlijk zorgplan.
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5.2

Leeftijden

Stichting Groen Hulpverlening biedt opvang en begeleiding aan jongvolwassenen van 18 jaar tot 30 jaar. Onder de 18 jaar
en boven de 30 jaar is een contra indicatie, maar in overleg met betrokken behandelaren kan hiervan worden afgeweken.
Binnen Team Moeder & Kind kunnen, in samenwerking met Jeugdzorg en onder zorgvraag afhankelijke voorwaarden,
kinderen geplaatst worden.

5.3

Criteria

Om deel te kunnen nemen aan de zorg van Stichting Groen Hulpverlening, worden de volgende criteria gehanteerd:
• Zorgvragers moeten zelf graag zorg willen ontvangen; gemotiveerd zijn.
• Zorgvragers nemen vrijwillig deel aan onze zorg.
• Zorgvragers vertonen geen extreem persoonlijk gericht agressief gedrag.
• Zorgvragers moeten in staat zijn om gestelde leefregels en gedragscodes binnen de wooninitiatieven na te kunnen
leven.
• Zorgvragers vertonen geen risicovol gedrag naar zichzelf en de omgeving.
• Zorgvragers vertonen geen automutilatie en suïcidale neigingen.
• Zorgvragers hebben geen primair aanwezige verslavingsproblematiek.
• Zorgvragers kunnen zelf hun medicatie beheren en innemen/toedienen, indien van toepassing.

5.4

Wooninitiatieven

Om te zorgen dat elke zorgvrager zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen, stelt Stichting Groen Hulpverlening de
wooninitiatieven met grote zorg samen. Zo wordt rekening gehouden met de volgende criteria:
• het wooninitiatief ligt in een woonwijk nabij faciliteiten;
• er wordt bij het wooninitiatief niet verwezen naar Stichting Groen Hulpverlening om zo de privacy van de
zorgvragers te waarborgen;
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Hoofdstuk 6:

Contra indicatie

Stichting Groen Hulpverlening wil graag iedere zorgvrager een veilige plek garanderen en deskundige individuele
begeleiding bieden. In sommige gevallen is het niet mogelijk om geboden zorg te continueren of zorg aan te bieden,
omdat:
• het gedrag van de zorgvrager niet (meer) passend is bij de doelstellingen van Stichting Groen Hulpverlening;
• er onvoldoende middelen zijn om met bepaald gedrag om te gaan;
• de beperkingen dusdanig zijn dat een andere vorm van begeleiding passender is.

6.1

Contra indicaties voor plaatsing bij Stichting Groen Hulpverlening

De contra indicaties voor plaatsing bij Stichting Groen Hulpverlening zijn:
• beperkte mobiliteit (rolstoel gebonden);
• verpleegtechnische zorg en/of volledig zorgbehoevend;
• ernstig meervoudige beperkingen;
• medicatie niet zelfstandig kunnen innemen of toedienen;
• jongvolwassenen met een IQ lager dan 50;
• ernstige alcohol- en/of drugsverslaving, of handel/distributie;
• gedragsproblematiek gepaard gaande met niet gemotiveerd zijn voor het ontvangen van zorg;
• niet in staat om vrijwillig, zonder gebruik van fysieke middelen, door de begeleiders gegeven opdrachten uit te
voeren;
• risicovol gedrag naar zichzelf en de omgeving;
• automutilatie en suïcidale neigingen;
• leeftijd onder de 18 jaar en boven de 30 jaar; in overleg met betrokken behandelaren kan hiervan afgeweken
worden;
• noodzaak aan vrijheidsbeperkende maatregelen.
De organisatie voert geen vrijheidsbeperkende maatregelen uit en verzorgt geen verstrekking of beheer van medicatie.
Mocht dit wel wenselijk zijn voor een zorgvrager kan deze niet geplaatst worden bij Stichting Groen Hulpverlening.
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Hoofdstuk 7:

Crisisdienst Stichting Groen Hulpverlening

Stichting Groen Hulpverlening is 24 uur per dag te bereiken op een noodnummer. Dit nummer hebben alleen de
zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening. Het staat op de planning van de zorgvragers en het nummer wordt bij de
intake verstrekt en door zorgvragers in hun telefoon gezet. Wanneer er calamiteiten zijn of crisissituaties waar
zorgvragers niet zelfstandig uit kunnen komen en wat niet kan wachten tot het volgende individuele
begeleidingsmoment, mogen de zorgvragers dit nummer bellen.
In het protocol Noodtelefoon staat omschreven hoe de begeleider dient te handelen (zie protocol 4). De begeleider van
Groen die de noodtelefoon bij zich heeft, schat de situatie in en kijkt of het van belang is dat er een crisisdienst wordt
gedraaid. Vaak is het mogelijk om de situatie telefonisch op te lossen of een filmpje te laten maken van de situatie
(bijvoorbeeld bij lekkage), zodat deze beter kan worden ingeschat. Bij twijfel gaat er een begeleider heen.
Wanneer de begeleider naar de crisissituatie toe gaat, dient deze op de volgende wijze te handelen;
• Zorg dat je rustig blijft;
• Gaat het om een medische situatie schakel dan gelijk bij binnenkomst de juiste diensten in;
• Troost of kalmeer indien wenselijk;
• Vraag naar de situatie aan de zorgvrager(s) in kwestie;
• Gaat het om meerdere zorgvragers haal ze dan even uit elkaar.
• Indien wenselijk; laat de zorgvrager meerdere malen het verhaal vertellen;
• Schat in welke acties uitgezet moeten worden;
• Probeer de zorgvrager zelf met oplossingen te laten komen;
• Sluit de situatie af met duidelijke afspraken;
• Benoem deze afspraken duidelijk en verwittig jezelf ervan dat de zorgvragers dit ook begrijpen.
Omschrijf de crisis (indien nodig vul een MIC (bijlage 12) en/of MIM (bijlage 14.) in en mail deze naar de zorgverleners
die betrokken zijn bij de zorgvrager, naar de zorgmanager, de betrokken coördinator en naar de directie van Stichting
Groen Hulpverlening. Benoem naar de zorgvrager(s) dat de situatie intern wordt besproken, maar ook met mogelijke
andere betrokkenen, zoals zorgvragers of derden.
Zie in geval van agressie ook Bijlage Protocollen: agressieprotocol, agressieprotocol begeleiders en agressieprotocol
zorgvragers (protocol 1 t/m 3).
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Hoofdstuk 8:
8.1

Cliënttevredenheidsonderzoek

Methode

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening voeren wij eenmaal in de 12 maanden een cliënttevredenheidsonderzoek uit welke
te vinden is in bijlage 12. Dit om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan de wensen van
zorgvragers.
Binnen Stichting Groen Hulpverlening zijn er 4 zorgproducten: Team Centrum, Team Moeder en Kind, Team Ambulant
(24-uurs zorg in de nabijheid) en Team Ambulant WMO (individuele begeleiding). Voor ieder zorgproduct is een aparte
vragenlijst beschikbaar gemaakt, afgestemd op de behoeften en eisen vanuit het zorgproduct.
Om inzicht te krijgen over de tevredenheid van de zorgvragers zijn de vragen verdeeld over de verschillende
onderwerpen:
• begeleiding
• wonen
• zorg en hulp in de huishouding
• zorg en hulp in de opvoeding (Team Moeder en Kind)
• beslissen en zelfstandigheid
• dagbesteding/ werk
• vrije tijd
• zorgplan
• inspraak en klachten
• welzijn
Bij ieder onderwerp krijgt de zorgvrager de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen en een score te geven van 1-10
(waarbij 1 de laagte en 10 de hoogste score betreft) en aanvullend feedback te noteren.

8.2

Uitvoering

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek zal de hoofbegeleider aan de zorgvrager uitleggen wat er van hem
verwacht wordt. De zorgvrager zal zelf het cliënttevredenheidsonderzoek invullen. Indien nodig met ondersteuning van
begeleiding. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Ook worden gegevens niet met anderen gedeeld.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de
zorg. De meeste vragen hebben betrekking op het afgelopen jaar. Het kan zijn dat de huidige begeleiding korter dan een
jaar duurt. De zorgvrager kan dan de vragen beantwoorden voor deze periode.

8.3

Setting

De vragenlijst wordt ingevuld in de veilige leefomgeving van de zorgvrager, zodat de zorgvrager zich veilig en vertrouwd
voelt tijdens het invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek. De hoofdbegeleider kan de zorgvrager desgewenst
ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst, omdat hij een vertrouwensband heeft opgebouwd en Stichting Groen
Hulpverlening het belangrijk vindt om laagdrempelig te werk te gaan.

8.4

Verwerking

De ingevulde vragenlijsten zullen door de hoofdbegeleider naar de coördinatoren Team Centrum en Team Ambulant
gestuurd worden voor het verwerken van de gegevens.
In de verwerking van de gegevens zullen de volgende punten aan bod komen:
• Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?
• Wat was de respons van het onderzoek?
• Welke punten komen per onderwerp naar voren?
De punten zullen helder en overzichtelijk verwerkt worden per zorgproduct, zodat duidelijk weerspiegeld wordt wat de
uitkomsten zijn van het cliënttevredenheidsonderzoek.
Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt per zorgproduct een rapportage met aanbevelingen
geschreven.

19

8.5

Conclusies

Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt een conclusie geschreven. Hierin komen de volgende punten
naar voren:
• Welke acties gaat Stichting Groen Hulpverlening uitvoeren?
• Wie gaat dit doen?
• Wanneer is het klaar?
• Wat is er veranderd als het af is?

8.6

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt per zorgproduct een aanbeveling gedaan. Hierin komen de
volgende punten naar voren:
• Waar kan Stichting Groen Hulpverlening trots op zijn?
• Welke punten hebben minder gescoord?
• Hoe kunnen deze punten verbeterd worden?
• Welke punten hebben prioriteit?

8.7

Beleid

Aangezien Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt dat zorgvragers gehoord worden, zal de feedback,
voortgekomen uit het cliënttevredenheidsonderzoek, indien mogelijk toegepast worden binnen de organisatie. Om er
voor te zorgen dat de acties die worden ondernomen naar aanleiding van het onderzoek ook effect hebben, zal ieder jaar
opnieuw het cliënttevredenheidsonderzoek worden afgenomen. Dit om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen
en waar nodig te verbeteren. Daarnaast zullen de actiepunten en aanbevelingen besproken worden tijdens de
bijeenkomst van de cliëntenraad om de transparantie te kunnen waarborgen.
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Hoofdstuk 9:
9.1

Cliëntenraad

Belang cliëntenraad

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen (WMCZ), een
cliëntenraad opgezet. Stichting Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante
zorg. Stichting Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke en kleinschalige zorg. Daarom is het van belang dat
zorgvragers meegenomen worden in het proces rondom de ontwikkeling van Stichting Groen Hulpverlening. Wij vinden
het vanuit Stichting Groen Hulpverlening belangrijk dat de zorgvrager zich gehoord voelt en dat advies meegenomen
wordt in beslissingen.

9.2

Promotie cliëntenraad

Vanuit Team Leidinggevenden zal er gekeken worden naar zorgvragers die passend zijn binnen de cliëntenraad . De keuze
zal gebaseerd zijn op interesse vanuit de zorgvrager, representatie voor de doelgroep en de mogelijkheid om de
gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers te behartigen.

9.3

Cliëntenraad

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt er met de betrokken zorgvragers een cliëntenraad getekend. Dit om een
helder beeld te krijgen wat de verwachtingen zijn vanuit beide partijen.
Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de zorgvrager weet wat de verwachtingen zijn en hieraan kan voldoen. In de
cliëntenraad zal benoemd worden wat de duur is van de overeenkomst, wat de werkafspraken zijn, welke bevoegdheden
de cliëntenraad heeft en hoe er wordt omgegaan met geschillen (zie bijlage 14).
Omdat Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt dat elk zorgproduct gerepresenteerd wordt is er voor gekozen
om binnen de verschillende takken te zoeken naar 4 passende kandidaten, één afgevaardigde per zorgproduct. Daarnaast
zijn de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager en directieleden betrokken bij de overleggen om zo een helder en
duidelijk beeld te kunnen vormen en besluiten te kunnen nemen berust op verschillende visies. Het lidmaatschap zal, bij
positief functioneren, geldig zijn voor de duur van 3 jaar. Wanneer een zorgvrager eerder bij Stichting Groen
Hulpverlening uit zorg gaat of doorstroomt naar een ander zorgprofiel zal, in overleg met de zorgvrager, het contract
beëindigd worden en gekeken worden naar een nieuwe kandidaat voor de functie binnen de cliëntenraad .

9.4

Positie

Tweemaal per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Eenmaal per jaar wordt het kwaliteitshandboek geëvalueerd en
aangepast waar nodig. De cliëntenraad heeft hierin een adviserende rol. De zorgvragers, betrokken bij de cliëntenraad,
zullen met ondersteuning van de gekoppelde begeleiding het kwaliteitshandboek en overige relevante beleidsstukken
vooraf doornemen. De cliëntenraad verzameld vragen en opmerkingen van zorgvragers. Alle punten die hieruit
voortkomen zullen meegenomen worden in de jaarlijkse evaluatie waar ook de coördinatoren, orthopedagoog,
zorgmanager en Raad van Bestuur bij aanwezig zullen zijn. Bij de andere bijeenkomst worden de actiepunten besproken
die voortgekomen zijn uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

9.5

Instellingsbesluit

Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats met de cliëntenraad waarbij zowel de zorgmanager als de coördinatoren
bij aanwezig zijn. In de ene bijeenkomst zal het kwaliteitshandboek besproken worden, waarbij geïnventariseerd wordt
hoe de huidige processen geoptimaliseerd kunnen worden. De cliëntenraad heeft een adviserende rol. Advies van de
cliëntenraad wordt meegenomen in besluitvorming, maar is niet bepalend voor de besluitvorming. In de andere
bijeenkomst zullen de actiepunten besproken worden welke zijn voortgevloeid uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

9.6

Geschillen

De leden van de cliëntenraad brengt de betrokken coördinator direct op de hoogte indien er een conflictsituatie ontstaan
is binnen de cliëntenraad of tussen de cliëntenraad en de achterban. Vanuit Team leidinggevenden zal een oplossing
voor het conflict aangedragen worden in samenspraak met de cliëntenraad . Indien deze interventie niet tot een goede
oplossing van het conflict leidt, zal de directie van Stichting Groen Hulpverlening geïnformeerd worden en het
bemiddelingstraject op zich nemen. Hierbij zijn de uitspraken van de directie van Stichting Groen Hulpverlening bindend
voor alle partijen.
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Hoofdstuk 10: Locaties
Kantoren
Hoofdkantoor:
Kantoor TC:

Kerkdennen 58 te Ermelo
SS44B

Wooninitiatieven Team Centrum:
HW128A
HW3
HW3A
SS30A
SS30C
SS42A
SS44A
SS44C
SS44D
SS44G
SS44H
Wooninitiatieven Team Ambulant:
BV20A
BV20B
BV20C
LW14-2
OT127-3
OT127-5
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Hoofdstuk 11: Opleidingsplan
Stichting Groen Hulpverlening hecht veel waarde aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de betrokken begeleiders
door middel van gedegen trainingen, workshops en opleidingen.
Belangrijke speerpunten hierbij zijn:
• Stichting Groen Hulpverlening is een jonge groeiende organisatie;
• persoonlijke ontwikkeling van de begeleiders;
• concurrentie (we willen ons graag onderscheiden).

11.1

Doel

Stichting Groen Hulpverlening wil haar begeleiders graag blijven inspireren, motiveren en stimuleren in de persoonlijke
groei en ontwikkeling. Daarnaast wil Stichting Groen Hulpverlening innoverend zijn en een stap voor blijven op de
concurrentie en zich als organisatie profileren in de zorgbranche. Daarom stimuleert Stichting Groen Hulpverlening de
werknemers om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij optimaal inzetbaar zijn binnen de organisatie. In
het ideale geval sluiten de wensen van de werknemer en van de organisatie op elkaar aan, om het leerrendement zo
groot mogelijk te laten zijn.
Drie opleidingsdoelen vormen daarom de speerpunten:
• versterken intercollegiaal contact;
• communicatie met de zorgvragers;
• expertise binnen het vakgebied, aansluitend bij de doelgroep.

11.2

Methoden

Om de opleidingsdoelen te realiseren, hanteert Stichting Groen Hulpverlening de volgende methoden:
• Inwerkprogramma: inwerkprogramma nieuwe medewerker door coördinator en/of zorgmanager.
• Coaching: de zorgmanager geeft directe feedback aan begeleiders over doelen die zij stellen in hun
functioneringsgesprek. De zorgmanager hanteert daarbij een coachende stijl, waarbij werknemers zelf hun doelen
leren te realiseren. Dit is feitelijk een vorm van alledaags en continue leren.
• Intervisie: Om de transfer van kennis en ervaring te vergroten, voeren begeleiders intervisiegesprekken aan de
hand van concrete casussen over de praktijk van alledag. Vier keer per jaar wordt er een intervisie bijeenkomst
georganiseerd, waar elke begeleider aan deelneemt. Het doel is samen leren, met en van elkaar.
• Training ‘on the job’: werknemers worden begeleid door het Team Leidinggevenden, orthopedagoog en
zorgmanager bij het verwerven van praktische vaardigheden en kennis.
• In-company training: maatwerktrajecten door interne en/of externe opleiders die in huis worden gegeven voor
specifieke opleidingsvragen.
• Cursus of training buiten de deur: voor de ontwikkeling van competenties en als ondersteuning van hoogwaardige
en ontwikkelingsgerichte beroepsvaardigheden.

11.3

Waarborgen kwaliteit

Opleidingen en trainingen moeten voldoen aan de volgende minimale kwaliteitseisen:
• De opleidingen moeten goed aansluiten bij de opleidingsvraag.
• Er moet samenhang zijn tussen de opleidingsvraag enerzijds en de doelen anderzijds. De opleidingsactiviteiten
moeten qua niveau en werkvormen goed passen bij de werkervaring en het niveau van de doelgroep.
• Het effect van de opleidingen moet voor deelnemers, collega’s en het Team Leidinggevenden waarneembaar zijn.
De evaluatie van de opleidingen en cursussen wordt als volgt uitgevoerd:
• Er vindt elk kwartaal een evaluatie plaats met deelnemers op basis van de kwaliteitseisen.
• Er vindt maandelijks een evaluatie plaats met het Team Leidinggevenden.
• Er vindt achteraf een evaluatie plaats met uitvoerders van opleidingen.
Na het volgen van een scholing of cursus wordt een certificaat uitgereikt door Stichting Groen Hulpverlening of de externe
opleider.
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11.4

Tijdsplanning

Wat
Inwerkprogramma
Coaching
Intervisie
Training on the job
In-company training
Cursus/training
Teamvergadering
Functioneringsgesprek
Beoordelingsgesprek
Teambuilding

Beschrijving
Inwerkprogramma nieuwe medewerker
Coaching
Intervisiegesprekken
Verwerven praktische vaardigheden en kennis
Maatwerktraject door interne of externe opleiders
Methodieken, BHV, etc.
Vergadering met alle vaste medewerkers
Functioneringsgesprek personeel
Beoordelingsgesprek personeel
Teambuilding personeel

Op jaarbasis
éénmalig
op aanvraag
4x
op aanvraag
1x
3x
12 x
1x
1x
1x

Bovenstaande tabel komt overeen qua volgorde met bovengenoemde methoden
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Hoofdstuk 12: Methodieken
Stichting Groen Hulpverlening maakt gebruik van de volgende methodieken:
• ABB Methode (affectief bewuste benadering)
• CGW Methode (competentie gericht werken)

12.1

ABB methode

Bij deze methodiek staat begeleiding naast de zorgvrager, door zich te verdiepen in het cognitieve en emotionele niveau
van de zorgvrager. Middels deze methodiek kan Stichting Groen Hulpverlening persoonlijke zorg garanderen. Gericht op
de mogelijkheden, behoeften, motivatie en wensen van de zorgvrager.
Deze methode wordt ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook bij autisme verwante stoornissen
wordt deze begeleidingsmethode als succesvol ervaren.

12.2

CGW methode

Tijdens de individuele begeleidingsmomenten wordt gekeken wat de zorgvrager al kan. Begeleiding sluit hierop aan door
te complimenteren en de zorgvrager in zijn kracht te zetten. Doordat het zelfvertrouwen groeit, groeit ook de motivatie
om nieuwe dingen uit te proberen. De zorgvrager blijft zich ontwikkelen binnen de domeinen, waardoor middels de
doelen uit het zorgplan gewerkt kan worden naar een vergrote zelfredzaamheid.
Beide methodieken worden besproken tijdens de inwerkperiode van het personeel. Daarnaast is hierover informatie te
vinden binnen de online werkomgeving en worden er periodiek personeelstrainingen ingezet m.b.t. deze methodieken.
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Hoofdstuk 13: Zorgadministratiesysteem
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt gewerkt met een online zorgadministratiesysteem, ZilliZ. ZilliZ is een
volwaardig zorgadministratie systeem speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. In ZilliZ kan je rapporteren,
tijdschrijven, factureren, rapportages schrijven etc.
Stichting Groen Hulpverlening waarborgt zijn transparantie door middel van open communicatie.
Daarom kunnen zorgvragers, bewind en mentoren mee lezen in een afgeschermd stuk door middel van een eigen inlog,
zodat de privacy gewaarborgd blijft zoals omschreven in de AVG wet.
Tijdens de individuele begeleiding wordt er gerapporteerd op de doelen vanuit het zorgplan in ZilliZ. Dit wordt samen
met de zorgvrager gedaan, zodat helder is waar aan gewerkt wordt. Samen met de zorgvrager wordt dit aan het eind van
de individuele begeleiding ingevoerd.
In de rapportage wordt er gesproken vanuit de 2 e persoon, zodat de rapportage persoonlijk is voor zorgvragers om te
lezen. Belangrijke afspraken worden genoteerd, zodat in geval van ziekte deze makkelijk terug te vinden zijn.
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Hoofdstuk 14: Bejegening en gedragscode medewerkers
14.1

Bejegening

Ten aanzien van de bejegening van de zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening wordt een interne gedragscode
gehanteerd. De (hoofd)begeleider dient de zorgvrager met respect te benaderen. Respect blijkt allereerst uit een
professionele houding. Bij een correcte bejegening gaat het echter om méér dan medemenselijkheid. De begeleider
wordt geacht ook beroepsmatig bezig te zijn, dat wil zeggen dat hij ervoor geleerd heeft om met bepaalde problemen en
gedragingen om te gaan en vakbekwaam is. Behalve kennis en vaardigheden bezit de begeleider ook een professionele
instelling. Dit leidt in de eerste plaats tot het proberen een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de problemen,
behoeften en eigenaardigheden van de zorgvrager. De begeleider neemt de tijd en toont begrip en aandacht en blijft
zoeken naar alle stukjes van de puzzel. De begeleider luistert goed naar de zorgvrager en let op de signalen die deze
uitzendt. Luisteren, ook naar wat niet wordt gezegd, kenmerkt een goede (hoofd)begeleider.

14.1.1 Criteria bejegening
• De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening stimuleren de zorgvragers om gebruik te maken van hun eigen
mogelijkheden.
• De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening stellen de zorgvragers in staat hun eigen inbreng en eigen
opvattingen naar voren te brengen.
• De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening respecteren de privacy van de zorgvragers.
• De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening respecteren de levensbeschouwing en/of culturele achtergrond.
• De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening hebben respect, waardigheid en autonomie centraal staan in de
begeleiding.
• De begeleider realiseren zich dat de zorgvragers en hun systeem de begeleider vertrouwen schenken en dat dit
vertrouwen niet beschaamd mag worden.
• De begeleiders houden zich aan de algemeen geldende regels en komen de gemaakte afspraken na; je zegt wat je
doet en doet wat je zegt.

14.1.2 Het omgaan met dilemma’s
• De begeleider heeft een adviserende en ondersteunde rol.
• De begeleider laat zich in het contact met de zorgvrager leiden door de algemeen geldende gedragsregels, zoals
die gelden voor onze doelgroep.
• De begeleider accepteert geen agressieve gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot agressie
jegens de zorgvrager in zowel woord als gebaar.
• De begeleider accepteert geen seksuele gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot seksuele
gedragingen jegens de zorgvrager in zowel woord als gebaar.
• De begeleider accepteert geen discriminerende gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot
discriminerend gedrag jegens de zorgvrager.

14.4

Gedragscode

In onze gedragscode staan de normen en waarden beschreven die wij binnen Stichting Groen Hulpverlening hanteren. In
het personeelshandboek staan de gedragsregels waaraan alle werknemers zich dienen te houden.

14.4.1 Uitgangspunt
In deze gedragscode komt naar voren wat de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Groen Hulpverlening zijn en
welke richtlijnen wij hanteren in de interactie met onze zorgvragers en samenwerkende partijen. Uitgangspunt is dat
begeleiders zich in de omgang met elkaar, zorgvragers en naar samenwerkingspartners gedragen zoals men van
professionals mag verwachten. Daarnaast staat in onze gedragscode beschreven welke acties wij ondernemen om deze
gedragscode te handhaven.
Doel
•
•
•
•

het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, discriminatie en seksuele intimidatie;
het beschermen van de (toekomstige) zorgvragers;
het beschermen van werknemers;
de goede naam van onze organisatie bewaken en bewaren.
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Voor wie?
De gedragscode is bedoeld voor alle betrokkenen binnen Stichting Groen Hulpverlening: begeleiders, stagiaires,
vrijwilligers, zorgvragers, Team Leidinggevenden, directieleden, ondersteunend personeel en samenwerkende partners.

14.4.2 De regels
Deze regels gelden voor alle personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers van Stichting Groen Hulpverlening naar collegae,
zorgvragers en samenwerkingspartners toe. Ongewenst gedrag moet direct gemeld worden bij de zorgmanager. Deze
stelt dan een onderzoek in om het ongewenste gedrag in de toekomst te voorkomen.
Interne regels
De (hoofd)begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening:
• benaderen elkaar op een respectvolle manier en houden rekening met elkaar;
• Stichting Groen Hulpverlening tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging zowel verbaal als
non-verbaal (waaronder schelden, schoppen, spugen, treiteren of elke andere vorm van agressief gedrag);
• hebben respect voor elkaars levensbeschouwing, waarden en normen;
• respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig om met andermans eigendommen;
• discrimineren niet in woord of in daad;
• intimideren niet in woord, gebaar of in de vorm van fysieke uiting;
• gebruiken geen drugs;
• roken niet in het bijzijn van zorgvragers;
• maken geen misbruik van alcohol;
• dragen geen (steek) wapens bij zich tijdens het werken bij Stichting Groen Hulpverlening.
Kledingvoorschrift
De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening zijn het visitekaartje van de organisatie en hebben in die hoedanigheid
ook de verplichting om zich representatief te kleden. Daarnaast hebben de begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening
een voorbeeldfunctie naar hun zorgvragers toe.
De begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening:
• dragen geen aanstootgevende kleding, dus bedekte bovenbenen, geen inkijk, geen strapless shirt/jurk;
• dragen geen hoofddeksels bij de zorgvragers of andere publieke contactmomenten.

14.4.3 Toezicht en naleving
• De begeleider van Stichting Groen Hulpverlening accepteert elke zorgvrager ongeacht zijn afkomst, godsdienst of
individuele normen en waarden.
• De begeleider laat zich in het contact met de zorgvrager leiden door de algemeen geldende gedragsregels zoals
die gelden voor onze doelgroep.
• De begeleider accepteert geen agressieve gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot agressie
jegens de zorgvrager in zowel woord als gebaar.
• De begeleider accepteert geen seksuele gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot seksuele
gedragingen jegens de zorgvrager in zowel woord als gebaar.
• De begeleider accepteert geen discriminerende gedragingen van de zorgvrager en neemt zelf geen initiatief tot
discriminerend gedrag jegens de zorgvrager.
Indien er sprake is van het niet naleven van de gedragscode of bij een wettelijke overtreding dient dit gemeld te worden
bij de zorgmanager.

14.4.4 Evaluatie
De gedragscode is een dynamisch document, waarbij door openheid en overleg de kans wordt geboden om de geldende
normen en waarden aan te passen of te verduidelijken. Om dit te bewerkstelligen wordt de gedragscode één keer per
jaar tijdens een teamvergadering van Stichting Groen Hulpverlening besproken en tijdens de evaluatie van het
Kwaliteitshandboek.
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Hoofdstuk 15: Huisregels en omgangsnormen voor zorgvragers
Waar mensen samen leven en wonen zijn regels nodig. Regels geven richting aan en zorgen voor veiligheid en overzicht.
De huisregels van Stichting Groen Hulpverlening zijn de ‘gangbare’ regels gebaseerd op de maatschappelijke normen en
waarden en gelden voor de zorgwoningen en de wooninitiatieven van Stichting Groen Hulpverlening.

15.1

Huisregels algemeen

• Er wordt voorzichtig en met respect omgegaan met de woonomgeving.
• Als er schade wordt gemaakt aan de woning van Stichting Groen Hulpverlening of aan de spullen in de woning,
wordt dit gemeld bij de hoofdbegeleider. De zorgvrager zal op eigen kosten de toegebrachte schade moeten
herstellen.
• Het afval wordt gescheiden, ook het oud papier.
• Het huishouden wordt onder begeleiding en op wekelijkse basis met de zorgvragers opgepakt.
• Aanpassingen aan het wooninitiatief van Stichting Groen Hulpverlening worden eerst overlegd met de
hoofdbegeleider; deze pakt het op met de zorgmanager en na akkoord kan de aanpassing wel of niet plaatsvinden.
• De planning met betrekking tot de taken in het huishouden worden nageleefd door zorgvragers en gecheckt door
de hoofdbegeleider.
• Zorgvragers ruimen hun eigen spullen aan het einde van de dag op.
• Zorgvragers veroorzaken geen overlast door hun bewoning aan buren, medebewoners of omgeving.
• Zorgvragers gebruiken geen alcohol en/of drugs en distribueren deze niet in woningen van Stichting Groen
Hulpverlening.
• Zorgvragers mogen gasten ontvangen of logees binnen de woningen, mits dit geen overlast veroorzaakt bij
medebewoners en/of omwonenden. Dit gaat altijd in overleg met de begeleiders.

15.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.3

Gedragsregels en omgangsnormen algemeen
Ieder wordt geaccepteerd zoals hij/zij is.
We laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.
We lopen niet onbedekt in de woning en het wooninitiatief of omgeving rond.
Intimiteiten zijn in de woning en het wooninitiatief toegestaan, mits er sprake is van een langdurige relatie.
We gaan respectvol met elkaar om, dit betekent dat we niet schelden, dreigen of gerichte agressie naar elkaar of
naar de begeleiding toe uiten.
Bij herhaaldelijke signalering van ernstig grensoverschrijdend gedrag, behoudt Stichting Groen Hulpverlening zich
het recht voor om de zorg en dus ook de 24-uurs opvang te beëindigen.
We respecteren elkaars persoonlijke grenzen.
Ieder respecteert de privacy van de ander, dit betekent ook dat er zonder toestemming geen spullen van elkaar
wordt gepakt.
Zorgvragers zijn te gast in de woningen en wooninitiatieven; dit betekent dat men zuinig met de spullen om gaan
en geen spullen vernielen, of gaan gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor ze bestemd zijn.

Huisregels Team Centrum

• Er wordt voorzichtig en met respect omgegaan met de woonomgeving.
• Als er schade wordt gemaakt aan het wooninitiatief of aan spullen in het wooninitiatief wordt dit gemeld bij de
hoofdbegeleider, wanneer er schade is gemaakt zal de zorgvrager zelf de schade moeten herstellen.
• Afval wordt gescheiden, ook het oud papier.
• Het huishouden wordt op wekelijkse basis onder begeleiding met de zorgvragers opgepakt.
• Aanpassingen aan het wooninitiatief van Stichting Groen Hulpverlening worden eerst overlegd met
hoofdbegeleider; deze pakt het op met de zorgmanager en na akkoord kan de aanpassing wel of niet plaatsvinden.
• De planning met betrekking tot de taken in het huishouden worden nageleefd door zorgvragers en gecheckt door
hoofdbegeleider.
• Zorgvragers ruimen hun eigen spullen aan het einde van de dag op.
• Zorgvragers veroorzaken geen overlast door de bewoning voor buren, mede bewoners of omgeving.
• Zorgvragers gebruiken geen alcohol en/of drugs en distribueren deze niet in woningen van Stichting Groen
Hulpverlening.
• Tussen 16:30 en 17:00 vindt er op TC een overdrachtsmoment plaats. I.v.m. privacy is TC op dit moment gesloten.
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• Zorgvragers mogen gasten ontvangen of logees binnen de woningen, mits dit geen overlast veroorzaakt bij
medebewoners en/of omwonende. Dit gaat altijd in overleg met begeleiders.
• Zorgvragers mogen muziek luisteren, mits zij rekening houden met medebewoners en/ of omwonende. Door de
weeks moet het na 22:00u stil zijn, in het weekend na 23:00u. Muziek mag na deze tijden aan staan, mits anderen
het niet kunnen horen.
• Elke zorgvrager mag maximaal 1 fiets in de steeg hebben staan. Fietsen van bezoek of logees moeten buiten de
steeg.
• Roken mag in de steeg naast TC. Voor het pand van TC is het niet toegestaan om te roken.
• De gangen aansluitend op de woningen en het looppad op het dakterras moeten vrij van spullen zijn in verband
met brandveiligheid.
• Het is zorgvragers niet toegestaan om huisdieren in de woning te houden.
• Het is zorgvragers niet toegestaan om bezoek met huisdieren te ontvangen.
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Hoofdstuk 16: Melding incidenten
16.1

Doel

Stichting Groen Hulpverlening is een lerende organisatie met een open cultuur en wil door het vastleggen van incidenten
niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar door het bespreken van de incidentmeldingen, lering trekken
uit de dingen die (bijna) fout zijn gegaan om zo herhaling te voorkomen en de zorg en/of de werksituatie te verbeteren.
Een incident is dan te omschrijven als een al dan niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die heeft geleid, had kunnen
leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de zorgvrager. Het registreren van incidenten heeft als doel de kwaliteit van
zorg te verbeteren, niet om fouten te achterhalen.

16.2

Begrippen

• Fouten: het handelen, of nalaten van handelen, waardoor schade ontstaat aan of voor de zorgvrager.
• Ongelukken: een van buiten de zorgvrager of zorgprofessional komende gebeurtenis, waarbij schade aan een
zorgvrager ontstaat en geen sprake is van een fout.
• Bijna-ongeluk: een ongeluk dat door ongepland ingrijpen of toevallige gebeurtenis wordt voorkomen, en geen
schade aan de zorgvrager veroorzaakt.
• Incident: verzamelbegrip voor fouten, ongelukken en bijna-ongelukken.
• Calamiteit: een bedoelde of onbedoelde gebeurtenis bij een medische-, verpleegkundige- of verzorgende
handeling, of bij de toepassing van medische hulpmiddelen, apparatuur of geneesmiddelen, gedurende het
transport, diagnostiek, behandeling of verzorging van een zorgvrager, die tot ernstig schadelijke gevolgen voor de
zorgvrager leidt.

16.3

Incidenten

Voorbeelden van incidenten die gemeld moeten worden zijn:
• valincidenten;
• agressie incidenten;
• inname schadelijke stoffen;
• brandincidenten, verbranding;
• misbruik, ook vermoeden van misbruik.

16.4

Calamiteiten

Voorbeelden van calamiteiten die gemeld moeten worden zijn:
• overlijden van zorgvrager ten gevolge van een gebeurtenis;
• oplopen van ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel ten gevolge van een gebeurtenis;
• opname in het ziekenhuis en/of gebruik SEH ten gevolge van een gebeurtenis;
• oplopen van blijvende schade aan de gezondheid, of redelijk vermoeden daarvan, ten gevolge van een
gebeurtenis.

16.5

Directe hulp na incident

1. De begeleider verleent direct hulp; bij (vermoeden op) letsel wordt de arts/hulpdienst ingeschakeld.
2. Samen met de zorgvrager (en/of familie/wettelijk vertegenwoordigers) worden de vervolgacties afgesproken.
3. Het incident wordt genoteerd in de maandelijkse rapportage evenals de vervolgacties die (multidisciplinair)
worden besproken met de zorgvrager.
4. Indien mogelijk worden maatregelen getroffen om herhaling van het incident te voorkomen en de gevolgen van
het incident zoveel mogelijk te beperken.

16.6

Procedure

1. Nadat de situatie onder controle is neemt de begeleider eventueel samen met de zorgvrager contact op met de
wettelijk vertegenwoordigers van de zorgvrager wanneer het incident merkbare gevolgen heeft voor de
zorgvrager of waarvan aanneembaar is dat die nog merkbare gevolgen voor de zorgvrager kunnen hebben.
2. De begeleider neemt contact op met de wettelijk vertegenwoordigers (mentor/curator) van de veroorzaker van
het incident (indien nodig).
3. De begeleider meldt het incident zo spoedig mogelijk bij de betreffende coördinator. Hierbij wordt onder meer
afgestemd, in overleg met de zorgmanager, of het incident gemeld dient te worden bij de IGJ en/of andere
autoriteiten en zo ja, wie de melding zal doen (begeleider of Team Leidinggevenden).
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4. De begeleider verzamelt gegevens over de zorgvrager(s) en de situatie en vult het MIC en/of MIM formulier in (zie
bijlage 10 en 11). De gebeurtenis wordt omschreven samen met de ondernomen acties en het eventuele letsel.
Het formulier wordt voor beoordeling en archivering naar de zorgmanager verzonden.
5. Indien het gaat om een zorgvrager met een WMO indicatie, dient het incident gemeld te worden bij het
Regiecentrum.
6. Het incident wordt ingevuld op de overzichtslijst melding incidenten zorgvrager (zie bijlage 12).
7. Naar aanleiding van het incident wordt in overleg met het Team Leidinggevenden besloten de veroorzakende
zorgvrager al dan niet een officiële schriftelijke waarschuwing te geven.

16.7

Calamiteiten melden bij de IGJ

Een calamiteit is een ernstige misser met blijvende schade voor de zorgvrager. Als nog niet duidelijk is of er sprake is van
een calamiteit, dan is er 6 weken de gelegenheid, vanaf de constatering van een incident, om te onderzoeken of een
gebeurtenis een calamiteit is. Als gedurende dit onderzoek blijkt dat het gaat om een calamiteit, dan moet dit binnen 3
werkdagen na vaststelling daarvan gemeld worden aan de IGJ. Wanneer er na 6 weken nog twijfel is of de gebeurtenis
een calamiteit was, dan moet er alsnog een melding gedaan worden bij de Inspectie.
Onderstaande calamiteiten dienen direct (binnen 3 werkdagen) gemeld te worden bij de Inspectie (bron: CIBG):
• Ernstige gebeurtenissen waarbij de zorgvrager is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden;
• Gebeurtenissen waarbij er sprake is van geweld richting een zorgvrager door een zorgverlener of een ander die in
uw opdracht werkt, of wanneer er sprake is van geweld tussen zorgvragers onderling;
• Wanneer een overeenkomst met één van de voor u werkzame zorgverleners niet voortzet wegens ernstig
tekortschieten in het functioneren als zorgverlener. Het maakt daarbij niet uit wat de aard van de overeenkomst
was, bijvoorbeeld een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.
De calamiteit kan gemeld worden middels de website: http://www.igz.nl/melden/.
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Hoofdstuk 17: RI&E en Calamiteitenplan
17.1

RI&E

In de zorg is gezond en veilig werken essentieel, soms zelfs van levensbelang. Zorgmedewerkers kunnen blootstaan aan
fysieke belasting, werkdruk, agressie en gevaarlijke stoffen. Een RI&E is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook een
verstandige keuze; het brengt nauwkeurig alle arbeidsrisico’s in kaart en verkleint de kans op ongelukken en verzuim.
Binnen Stichting Groen Hulpverlening wordt de RI&E uitgevoerd met ZorgRie; het brancheRIE-instrument met een
erkenning voor een lichte toetsing. Voor de gehele organisatie geldt een eis voor een actuele RI&E. Concreet houdt dit in
dat, als er proces- of organisatie aanpassingen gaan plaatsvinden, er vooraf wordt nagegaan of de bestaande RI&E deze
nieuwe situatie afdekt. Zo niet, dan dient de RI&E (deels) hernieuwd te worden. De hernieuwde RI&E voor Stichting
Groen Hulpverlening, zal in het 1e halfjaar van 2021 worden afgenomen.

17.2

Calamiteitenplan

Jaarlijks worden er per woning en per wooninitiatief ontruimingsoefeningen gedaan, zodat elke zorgvrager weet wat
hij/zij moet doen in het geval er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit. De directieassistente draagt er zorg voor dat
dit periodiek wordt ingezet.
De wooninitiatieven en het kantoor van Stichting Groen Hulpverlening zijn in overleg met brandweer Ermelo voorzien
van een aantal veiligheidsvoorzieningen te weten;
•
•
•
•
•

vluchtroute is besproken en hangt op een centraal punt in de woning en op kantoor;
daarop staat duidelijk het noodnummer van Stichting Groen Hulpverlening vermeld en 112;
lijst met huisregels en omgangsnormen zijn besproken en hangen op een centraal punt;
brand/rookmelder hangt in iedere slaapkamer van de woning;
er zijn geen brandblussers en/of dekens aanwezig; dit is niet per definitie veiliger in deze kleinschalige
woonvormen, wel zijn brandblussers in de gemeenschappelijke ruimten/hal aanwezig;
• op kantoor zijn twee schuimblussers aanwezig;
• EHBO doos is aanwezig in het wooninitiatief en op kantoor op een afgesproken plek.
Deze veiligheidsvoorzieningen worden periodiek gecheckt door de preventiemedewerker en waar nodig vervangen,
aangepast of toegevoegd.
Binnen het team streven we ernaar dat alle begeleiders een BHV en/of EHBO diploma hebben.
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Hoofdstuk 18: Klachtenprocedure
Stichting Groen Hulpverlening heeft het leveren van professionele, kwalitatieve en betrouwbare zorg hoog in het vaandel
staan. Wanneer de zorgvrager ergens niet tevreden over is, hoort Stichting Groen Hulpverlening het daarom graag.
Wanneer de zorgvrager een klacht heeft kan hij deze bespreken met zijn hoofdbegeleider. Mocht dit onvoldoende blijken,
dan kan de zorgmanager ingeschakeld worden om mee te denken over een passende oplossing. Mocht de zorgvrager
overwegen om een formele klacht in te dienen, dan volgt hieronder de procedure voor het indienen van een klacht:

18.1

Indienden Klacht

Een klacht kan worden ingediend door:
• de zorgontvanger;
• de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgontvanger:
• de zaakwaarnemer van de zorgvrager die zijn zaken niet zelf kan behartigen;
• een nabestaande (naast staande) van de zorgvrager indien deze is overleden.
Indien de klager niet de zorgvrager is en zijn hoedanigheid niet aanstonds duidelijk is, is de klachtenfunctionaris bevoegd
de klager te verzoeken zijn bevoegdheid aan te tonen.
De klacht dient gestuurd te worden naar:
Stichting Groen Hulpverlening
T.a.v. Klachtenbehandeling
Kerkdennen 58
3851 BB Ermelo

18.2

Vereisten klacht

Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:
• naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de
zorgvrager is, welke zorgvrager het betreft;
• duidelijk is op wie (welke begeleider) of wat de klacht betrekking heeft;
• duidelijk is welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen en wat de klacht inhoudt;
• het klaagschrift in het Nederlands gesteld is;
• de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan 3 maanden voor de datum van de
klacht.

18.3

Behandeling Klacht

Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door de begeleider. Deze tracht de klacht telefonisch
of schriftelijk in overleg met de zorgvrager op te lossen. De uitkomst dient door de begeleider schriftelijk te worden
medegedeeld, een kopie hiervan zal aan de zorgmanager van Stichting Groen Hulpverlening worden aangeboden.
Als de begeleider en de zorgvrager gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, zal de begeleider de klacht ter
behandeling overdragen aan de coördinator.
De coördinator stelt in overleg en samenwerking met de zorgmanager een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig
nader, hoort de zorgvrager en tracht de klacht alsnog door bemiddeling op te lossen. Ook deze uitkomst zal schriftelijk
aan de zorgvrager worden medegedeeld.
Indien de zorgvrager de uitkomst niet ziet als een oplossing, dan heeft deze de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan
Klachtenportaal Zorg:
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
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Hoofdstuk 19:

Intervisie

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening vindt er ieder kwartaal een intervisiebijeenkomst plaats. De intervisie wordt vooraf
voorbereid, waarbij de zorgverlener middels onderstaand format een casus voorbereidt. De casus wordt feitelijk, kort en
bondig beschreven waarbij gebruik wordt gemaakt van de STARR-methode.
Situatie:
De situatie is omgeschreven aan de hand van feiten.
Taak:
Wat was de rol van de zorgverlener.
Actie:
Welke handelingen zijn uitgevoerd en wat was de motivatie van de zorgverlener.
Resultaat:
Wat was het eindresultaat.
Reflectie:
Hoe kijk de zorgverlener terug op zijn eigen handelen, gedachtes en gevoelens.
Wat zou de zorgverlener de volgende keer anders kunnen aanpakken.
Waar is de zorgverlener tevreden over.
Naar aanleiding van de intervisie schrijft de zorgverlener, als inbrenger van de casus, een reflectie op de intervisie
bijeenkomst. Aan bod komen onderstaande punten.
•
•
•
•
•

Hoe vond je het om een casus in te brengen?
Wat vond je positief aan de intervisie en waarom?
Wat was een leerpunt voor de volgende intervisie en waarom?
Welke invloed heeft de feedback van collega’s op de ingebrachte casus gehad?
Wat betekend deze ervaring voor je handelen in de toekomst?

De punten worden na afloop van de intervisie bijeenkomst gestuurd naar de betrokken coördinator en zorgmanager.
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Hoofdstuk 20: Tot slot
Duidelijk mag zijn na het lezen van dit kwaliteitshandboek, dat Stichting Groen Hulpverlening haar uiterste best doet
kwalitatief hoogwaardige zorg neer te zetten. Stichting Groen Hulpverlening is zich ervan bewust te werken met een
moeilijke doelgroep. Het is daarom ook nodig duidelijke lijnen uit te zetten binnen de geleverde zorg.
Voorop staat dat Stichting Groen Hulpverlening een passie heeft en deelt voor deze complexe doelgroep en de potentie
ziet in deze jonge mensen. Stichting Groen Hulpverlening daagt deze doelgroep uit om het beste te bereiken in hun leven
wat binnen de mogelijkheden ligt, waarbij er vooruit gedacht wordt en niet in beperkingen, maar in vaardigheden.
De zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening zijn mensen die veel hebben meegemaakt in hun nog jonge leven; ze
zijn vaak uit huis geplaatst, hebben in pleeggezinnen gewoond of in jeugdinstellingen. Ze zijn vaak meerdere malen
verhuisd, weten niet meer hoe het voelt om thuis te komen. Ze zijn door voormalige zorgaanbieders benadeeld of door
'vrienden' en familie aan de kant gezet. Ze hebben weinig tot geen vertrouwen meer in de medemens, laat staan in hun
eigen toekomst. Ze hebben altijd hard moeten vechten voor hun eigen plekje in deze wereld, niets ging zomaar vanzelf.
Deze jonge mensen durven toch hun armen uit te strekken naar de zorg van Stichting Groen Hulpverlening. Ze nemen
met ons contact op in de hoop dat wij ze iets anders kunnen bieden; begeleiding die eerlijk is; de zorg ontvangen die
Stichting Groen Hulpverlening zegt dat ze zal gaan bieden; persoonlijk met oog voor het individu. Wat een voorrecht om
dit aan deze zorgvragers te mogen bewijzen.
Stichting Groen Hulpverlening wil een nieuw geluid laten horen binnen hulpverleningsland, een frisse wind.
Met duidelijke regels en heldere zorgafspraken.
Dat is onze missie, dat is ons doel.
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Bijlagen
Bijlage 1: Zorgaanbod
Stichting Groen Hulpverlening
Is een kleinschalige zorginstelling die zich voornamelijk richt op de begeleiding van jong volwassenen met een (licht)
verstandelijke beperking of met psychische problemen of een combinatie hiervan. Deze doelgroep heeft hulp nodig bij
de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals persoonlijke verzorging, schoonhouden van de leefomgeving,
aanbrengen van structuur in de dag en week, etc. Wij kiezen ervoor om duidelijk te controleren zorg en begeleiding te
verlenen. Onze individuele begeleiding is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van de zorgvrager; vaak op
behoud en soms op compensatie van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Zonder onze begeleiding is de kans groot
dat de zorgvrager zichzelf verwaarloosd, zich negatief opstelt naar zijn of haar omgeving en hierdoor ernstig vast loopt in
het algemeen functioneren.
Stichting Groen Hulpverlening biedt vanuit 3 verschillende zorgbehoeften begeleiding, die hieronder worden toegelicht.
1) 24 uurs zorg op locatie nabij het wooninitiatief Team Centrum.
2) 24 uurs zorg in de nabijheid vanuit de eigen woning van de zorgvrager of vanuit een van Stichting Groen Hulpverlening
gehuurde woning.
3) ambulante begeleiding op afspraak vanuit de eigen woning van de zorgvrager.
1) Wooninitiatief Team Centrum; 24 uur zorg op locatie
Midden in het centrum van Ermelo is een gezamenlijke woonruimte gesitueerd, met daaromheen appartementen. Deze
appartementen worden gehuurd door zorgvragers die er baat bij hebben 24 uur per dag met hun zorgvraag direct bij een
begeleider terecht te kunnen. 24 uur per dag is er tenminste één begeleider, maar vaak ook meerdere begeleiders,
aanwezig in en om dit wooninitiatief. De zorg binnen dit wooninitiatief wordt door de zorgvragers gezamenlijk ingekocht
vanuit het PGB. Vanuit de gezamenlijke woonruimte worden laagdrempelige activiteiten ontplooid, zoals samen eten en
een spelletje spelen. Daarnaast wordt er wekelijks een aantal uur individuele begeleiding ingezet door de coördinator,
ofwel uitgezet bij het zorgteam om specifiek aan de persoonlijk gestelde doelen te kunnen werken. Het aantal uren
individuele begeleiding wat overkoepelend ingezet wordt hangt nauw samen met de zorgvraag, de gestelde indicatie en
de doelen waaraan de zorgvrager wil werken. Binnen dit zorgaanbod is er tevens ruimte voor moeder met of zonder
thuiswonende kinderen, dit sub-team heet Team moeder en kind. Hierbij zijn gespecialiseerde zorgverleners betrokken.
2) Individuele begeleiding; 24 uur zorg in de nabijheid van de zorgvrager
Vanuit de eigen woning van de zorgvrager wordt individuele begeleiding ingezet voor zorgvragers die ongeplande zorg
nodig hebben en buiten het wooninitiatief wonen. De zorgvrager krijgt ondersteuning en zorg door de inzet van
begeleidingsuren van de zogenaamde hoofdbegeleider. Deze begeleider levert de meeste zorguren die volgens de
indicatie gedraaid mogen worden. Deze hoofdbegeleider gaat de vertrouwensband aan met de zorgvrager, waardoor er
een lijntje ontstaat en de zorgvrager zich beter kan openstellen om te werken aan de gestelde doelen die in overleg met
de zorgvrager in het zorgplan zijn opgenomen. Daarnaast is er een begeleider die de zorgvrager begeleidt voor een klein
aantal uren in de week; deze gaat niet de diepte in met zorgvrager maar pakt praktische doelen op, zoals de
voorbereidingen voor het boodschappen doen, leefomgeving schoon houden, etc. De zorgvrager kan naast de
afgesproken begeleiding dagelijks gebruik maken van het inloop-uur op Team Centrum. Bij ziekte of vakantie van de vaste
begeleider kan de zorgvrager met zijn zorgvraag ook terecht bij de begeleiders van Team Centrum tijdens dit inloop-uur
en dient dit tevens als vangnet zodat de continuering van de zorg gewaarborgd is. Overkoepelend worden er
begeleidingsuren gedraaid door het Team Leidinggevenden, dit is een klein aantal uren, die ingezet worden bij
calamiteiten, gesprekken die nodig zijn om ondersteuning en hulp te bieden bij ingewikkelde post of advies te geven bij
administratie. PGB beheer doen wij overigens niet vanuit Stichting Groen Hulpverlening, dit kan wanneer dit niet
zelfstandig door de zorgvrager beheerd kan worden door een onafhankelijke, externe partij gedaan worden. U kunt
hierbij denken aan budgetbeheer, een familielid, een gewaarborgde hulp of bewindvoering.
3) Ambulante begeleiding
Wanneer beschermd wonen niet meer nodig is en de zorgvrager dermate is gegroeid in zelfstandigheid, kan ambulante
begeleiding via een WMO indicatie een goede tussenstap zijn naar volledige zelfstandigheid. Op afspraak komt een vaste
begeleider het aantal geïndiceerde uren per week langs voor individuele begeleiding. Deze groep zorgvragers zijn
inmiddels zo zelfstandig dat zij geen beroep doen op de noodlijn, dat zij kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en
kunnen wachten met hun zorgvraag tot het volgende moment van geplande begeleiding.
37

Eerlijke zorg
Dit betekent dat wij in goed overleg met de zorgvrager en indien van toepassing met zijn of haar PGB beheer, een
zorgcontract opstellen met duidelijke zorgafspraken. Zorgvragers weten waar ze recht op hebben wanneer ze kiezen om
de zorg bij ons in te kopen. Ze worden op de hoogte gesteld van de hoeveelheid uren ze kunnen verwachten, hoe dit in
verhouding staat met de indicatie en PGB toekenning en waar ze terecht kunnen in geval van ziekte van een begeleider
of tijdens vakantieperiodes van de vaste begeleiders. Daarnaast heeft de zorgvrager via ons zorgadministratiesysteem
ZilliZ inzage in zijn eigen dossier en rapportages. Wij hanteren een tarief voor individuele begeleiding van 66,60 euro per
uur. Tarieven vanuit de WMO zijn wisselend per gemeente, dit gaat in overleg. We betrekken onze zorgvragers persoonlijk
bij de evaluaties en bij het opstellen van hun persoonlijk gestelde zorgplan, ook wanneer deze wegens veranderingen
tussentijds aangepast dient te worden. Wij ondersteunen onze zorgvragers om de verantwoording van de geleverde zorg
zelf te bewaren in een map thuis, zodat ze het later nog eens goed kunnen doorlezen op ieder gewenst moment.
Wonen
Onze zorgvragers krijgen de mogelijkheid om begeleid zelfstandig in een woning of wooninitiatief van Stichting Groen
Hulpverlening te wonen. Dit is overigens geen verplichting. Wanneer zij hier gebruik van maken, betalen zij huur aan
Stichting Groen Hulpverlening. De huurprijs wordt naar draagkracht van de zorgvrager definitief gesteld middels een
huurcontract. Doordat deze woningen van Stichting Groen Hulpverlening zijn, zal de zorgvrager zich moeten conformeren
aan de gestelde woon- en gedragsregels binnen deze wooninitiatieven. Wanneer de zorgvrager uitgeleerd is bij ons of
wanneer de zorgvrager wil stoppen met de begeleiding vanuit Stichting Groen Hulpverlening, worden de mogelijkheden
van het overdragen van de woning naar de zorgvrager onderzocht. Huurkosten kunnen niet vanuit PGB betaald of
gedeclareerd worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat zorgvragers een eigen woning bewonen en deze zelf bekostigen,
dit is afhankelijk van de zorgvragen die er op dat moment zijn. Bij de start van de zorg ondersteunen wij de zorgvrager bij
het zich inschrijven bij een woningbouwvereniging naar keuze om op deze manier de kansen op de woningmarkt in de
toekomst te vergroten.
Het zorgplan
Het zorgplan is gericht op haalbare, overzichtelijke doelen. Dit plan geeft de zorg en individuele begeleiding richting en
structuur. Daarnaast kun je hierdoor de resultaten van de begeleiding vastleggen en de geleverde zorg op een juiste
manier verantwoorden. Binnen zes weken na de startdatum van de zorg wordt het zorgplan in overleg met de zorgvrager
geschreven. Zowel de zorgmanager als de orthopedagoog schrijven mee aan het zorgplan en ondertekenen deze ook.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en een gesprek waarbij het nieuwe zorgplan wordt vastgesteld. Zoals eerder
genoemd kunnen plotselinge veranderingen eraan bijdragen dat het zorgplan eerder moet worden herzien middels een
tussentijdse evaluatie. Na 12 maanden in de zorg wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen bij de
desbetreffende zorgvrager. Wanneer de zorgvrager stopt bij Stichting Groen Hulpverlening, volgt er een exitgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt een eindevaluatieformulier ingevuld, krijgt de zorgvrager een kopie van zijn of haar zorgdossier
mee en wordt hiervoor getekend.
Zorginhoudelijk
Naast dat er gewerkt wordt aan de persoonlijk gestelde doelen bestaat de individuele begeleiding uit het plannen en
structureren van de dag of week. De zorgvrager krijgt hulp bij het plannen van activiteiten zoals huiswerk, vrije tijd, bezoek
aan het ziekenhuis of tandarts. Soms wordt er wel begeleiding geboden bij bezoeken aan het ziekenhuis, tandarts of
instanties om te voorkomen dat de zorgvrager weigert te gaan of wegloopt. In deze situaties wordt er toezicht geboden.
Ook krijgen onze zorgvragers begeleiding bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, in het bijzonder bij het
boodschappen doen. Uit ervaring is gebleken dat de zorgvragers het lastig vinden verstandige beslissingen te nemen
vooral als het gaat om voeding; er wordt eerder voor een pakje sigaretten of een blikje energydrank gekozen, dan voor
een appel of een boterham. Om te voorkomen dat onze zorgvrager stelselmatig te weinig (gezonde) voeding krijgt, wordt
er bij het boodschappen doen in sommige situaties toezicht gehouden. Ook verlenen wij begeleiding bij het regelen van
randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en inkomen. Dit doen wij vaak in samenspraak met de
daarvoor bevoegde instanties. Alle begeleiding die geboden wordt komt voort uit de gedachte dat iedereen de kans moet
krijgen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te kunnen leiden.
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Contracten
Bij de start van de zorg worden er meestal drie contracten ondertekend; het zorgcontract plus zorgbeschrijving, het
huurcontract (indien van toepassing) en het woon-zorgcontract. Tijdens het oriënterende gesprek en de intake hebben
we de zorgvrager al uitgelegd hoe Stichting Groen Hulpverlening te werk gaat, welke zorg en begeleiding wij bieden en
wat de zorgvrager kan en mag verwachten. Bij het ondertekenen van de contracten leggen we dit nogmaals uit. Vanaf de
start van de zorg bouwen we het zorgdossier op van de zorgvrager, dit is te allen tijde ter inzage beschikbaar voor de
zorgvrager.
Vrijwillige zorg en begeleiding
Wat bij ons hoog in het vaandel staat is dat de zorg en begeleiding die wij bieden vrijwillig bij ons af te nemen is. De
zorgvrager is ons niets verplicht. Wanneer zij denken dat een andere zorgplek beter aansluit of een andere vorm van
begeleiding wenselijk is, zullen wij er alles aan doen om dit vervolg te bewerkstelligen en verlenen wij volledige
medewerking om voor de zorgvrager de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vice versa is de zorgvrager zich
ervan bewust dat wanneer zij zich niet kunnen conformeren aan de gestelde woon- en gedragsregels of zich niet
begeleidbaar willen of kunnen opstellen, wij adviseren tot of kunnen aandringen op een andere vorm van zorg of
begeleiding. Wij willen graag zien dat een zorgvrager floreert bij ons zorgaanbod en niet stagneert in zijn of haar
ontwikkeling of zelfs verslechterd. Het belang van de zorgvrager staat ook hierin voorop.
Bereikbaarheid
Stichting Groen Hulpverlening is 24 uur per dag bereikbaar voor de zorgvrager middels een noodlijn die gebeld kan
worden in geval van nood. De zorgvrager zal in geval van nood telefonisch van advies worden voorzien. Wanneer
noodzakelijk, kan er binnen een half uur een begeleider naar de woning toe gaan voor ondersteuning.
Indicaties
Wij kunnen en mogen werken met de volgende indicaties:
• VG03 t/m VG06
• GGZ C en B
• WMO indicatie; begeleiding individueel
• Bepaling Jeugdzorg (art. 3.5 Jeugdwet); gespecialiseerde individuele begeleiding
• LG2 indicatie
• Leveringsvorm PGB
Intake
Wij kijken goed naar nieuwe aanmeldingen. Kan hij of zij binnen ons concept floreren? Hiervoor hebben wij een intake
ontwikkeld, waarbij onderzocht wordt of de zorgvraag aansluit bij ons aanbod en of de zorgvrager past binnen onze
doelgroep. Contra-indicaties kunnen zijn; (zware) verslaving (wanneer deze problematiek voorliggend is), het niet
zelfstandig in kunnen nemen ofwel beheren van medicatie, maar ook suïcidaal gedrag kan wanneer praktiserend een
contra-indicatie zijn. De volledige intake bestaat uit een oriënterend gesprek, een korte intake (gesprek en aanleveren
van documenten) en onderzoek. Dit proces duurt nooit langer dan zes weken. Wanneer de zorgvrager aangenomen
wordt, is het wachten op een geschikte woning. De wachttijd hiervoor is niet standaard en dus nader te bepalen.
Visie en missie
Jij mag er zijn
Je mag zijn wie je bent
Met een doel in je leven
Met een reden tot bestaan
Contact
Heeft u nog vragen of wilt u een oriënterend gesprek aanvragen? Neemt u dan gerust contact op met onze zorgmanager;
bereikbaar via de email: info@groenhulpverlening.nl
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Bijlage 2: Team Centrum
Team Centrum
Stichting Groen Hulpverlening heeft meerdere zorgproducten, zoals het bieden van 24-uurs toezicht. Doordat deze
toezichtlocatie in het centrum te vinden is, hebben we dit zorgproduct de naam Team Centrum (afgekort TC) gegeven.
Team centrum is ingericht als woonkamer om zodoende zorgvragers laagdrempelig uit te nodigen geregeld binnen te
komen. Tevens bevindt zich er naast de grote woonkamer: een kantoor, een badkamer en toilet, een keuken en een extra
ruimte/kantoor waar Team Nacht gebruik van maakt. De zorgvragers hebben binnen een straal van 100 meter hun eigen
appartement. De appartementen hebben allen een eigen opgang en zijn uitgerust met eigen keuken, toilet, badkamer en
slaap- en woonkamer. Binnen Team Centrum stimuleren wij de zorgvragers om regelmatig de toezichtlocatie te
bezoeken. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren, zoals gezamenlijke, spelletjesavonden,
gezamenlijke lunches en activiteiten rondom de feestdagen.
Wat kan een zorgvrager verwachten wanneer ze bij Team Centrum wonen en hun zorg inkopen
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening vinden wij het belangrijk om naast de zorgvrager te staan. Ook op Team Centrum
hanteren wij deze manier van werken. Wij willen zorgvragers in hun kracht zetten door ze te wijzen op hun
mogelijkheden. Samen met de zorgvrager kijken wij waar ze tegen aan lopen, wat ze nodig hebben om verder te komen
en hoe wij hierin kunnen ondersteunen. Wij geven de zorgvrager de ruimte om zelf om hulp te vragen, maar wanneer
begeleiding signaleert dat het niet goed gaat zal er vanuit Team Centrum contact gezocht worden. Dagelijks wordt er in
ZilliZ een individuele rapportage geschreven, zodat gemonitord kan worden wat er speelt bij de zorgvrager. In de
rapportages wordt gerapporteerd op de persoonlijke doelen, zoals omschreven in het persoonlijk zorgplan. Deze
gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Stichting Groen Hulpverlening, maar kunnen ingezien worden door de
betreffende zorgvrager en betrokken derden met toestemming van zorgvrager, zoals voogd of mentor.
Globale urenverdeling
Dagelijks wordt er bijgehouden met welke zorgvrager een contactmoment is geweest, op welk tijdstip dit was en hoe
lang het contactmoment is geweest. Deze uren worden bijgehouden in ZilliZ middels een tablet en in het bijzijn van de
zorgvrager gerapporteerd, zodat de zorgvrager hier direct zicht op heeft. Per dag wordt er 1 tot 2 uur per zorgvrager
verantwoord voor het gezamenlijk inkopen van de uren gedraaid door Team Nacht. Elke zorgvrager draagt 1 tot 2 uur per
dag af van zijn budget (afhankelijk van de zorgzwaarte), waardoor gezamenlijk de nachtdienst kan worden bekostigd;
wettelijk gezien mag dit vanuit een PGB gefinancierde indicatie gezamenlijk worden ingekocht; de aanwezige dag- en
avonddienst mag niet gezamenlijk worden gefinancierd; deze wordt gedeeltelijk bekostigd door de inzet van individuele
begeleiding. Het aantal uren individuele begeleiding wordt bepaald tijdens de intake door met de zorgvrager, en indien
van toepassing zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, in overleg te gaan en de zorgzwaarte te bepalen welke tevens
terug te vinden is in de gestelde indicatie. De zorgmanager onderzoekt en bepaalt of het zorgproduct Team Centrum de
zorgvraag voldoende kan bedienen en hoeveel uren daarvoor ingezet zullen worden. Door ondertekening stemt de
zorgvrager en of de wettelijk vertegenwoordiger hiermee in en zal Stichting Groen Hulpverlening zorgdragen voor de
correcte inzet en verantwoording van het zorgproduct 24-uur toezicht op de locatie van Team Centrum. Elke 24 uur per
dag en 7 dagen in de week is er begeleiding aanwezig op en om de locatie van Team Centrum, tevens wordt er gebruik
gemaakt van een noodtelefoon en een algemene telefoon.
Faciliteiten
Op Team Centrum wordt er zoals hierboven beschreven, gebruik gemaakt van een noodtelefoon. Deze is 24/7 bereikbaar
en is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen. Wanneer de noodtelefoon gebeld wordt zal de dienstdoende begeleiding
onderstaande stappen nemen. Externe zorgvragers die vallen onder toezicht in de nabijheid (Team Ambulant) mogen
ook gebruik maken van de noodtelefoon. In bijlage 1 (de hand out voor de noodtelefoon), wordt stapsgewijs omschreven
welke stappen de dienstdoende begeleider moet nemen wanneer de noodtelefoon wordt gebeld. Daarnaast maakt Team
Centrum ook gebruik van een algemene telefoon. Deze wordt vooral gebruikt voor het Signal contact met zorgvragers.
Dit is onder andere om te vragen wie er die week gebruik zal maken van de gezamenlijke maaltijd of wanneer er post is.
Ook is dit nummer bereikbaar voor het betrokken netwerk van de zorgvragers en kan er gebeld worden met derden
vanuit Team Centrum voor de ondersteuning van de begeleiding die geboden wordt. Tijdens 17:00 – 17:30 vindt er op
Team Centrum een overdrachtsmoment plaats. Tijdens de overdracht is de voordeur van Team Centrum wegens privacy
overwegingen gesloten. Uiteraard kan tijdens de overdracht de dienstdoende begeleiding bereikt worden. De stappen
die de zorgvrager hiervoor kan nemen worden tijdens de overdracht op de voordeur gehangen, zodat dit voor een ieder
duidelijk is. Op dinsdag, woensdag en donderdagavond kunnen zorgvragers gebruik maken van de gezamenlijke maaltijd.
Op zondag stuurt de dienstdoende begeleiding zorgvragers een Signal bericht met de maaltijden en de vraag of ze willen
aansluiten. Zorgvragers hebben tot maandag de tijd om te reageren in verband met het doen van de boodschappen. In
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overleg met zorgvragers worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd, zoals spelletjesavonden of gezamenlijke
lunches. Vanuit Stichting Groen Hulpverlening vinden wij het belangrijk dat de zorgvrager een sociaal netwerk opbouwt.
Door middel van gezamenlijke activiteiten geven wij de zorgvrager de kans om hier in veilige en gecontroleerde omgeving
mee te oefenen.
Team; personeel Team Centrum
Team Centrum bestaat uit een betrokken team van +/- 6 begeleiders; (overstijgend en meewerkend) een coördinator,
vaste stagiaires en vaste invallers die benaderd worden voor vakantie- of ziekvervanging. Tijdens de dag- en avonddienst
(09.00 tot 22.30 uur) kan een zorgvrager bij dit vaste team terecht met vragen of opmerkingen. Daarnaast heeft iedere
zorgvrager een gekoppelde begeleider (Hoofdbegeleider) die ook individuele begeleiding biedt en kan er, zoals eerder
benoemd, gebruik worden gemaakt van de groepsmomenten. Wanneer dienstdoende begeleiding en zorgvrager er
samen niet uit komen met een specifieke begeleidingsvraag dan kan de hoofdbegeleider er bij betrokken worden; komen
die er ook niet uit dan kan de coördinator worden betrokken. Al ons personeel krijgt jaarlijks trainingen/cursussen
aangeboden (zoals BHV; agressieregulatie) om de kwaliteit en professionaliteit van ons team te blijven ontwikkelen. Op
Team Centrum is er dus een (gedeeltelijk meewerkend) coördinator aanwezig. Deze coördinator is verantwoordelijk voor
de planning en voor de kwaliteit van de geleverde zorg; zij werkt samen met andere coördinatoren binnen de andere
zorgproducten (Team Leidinggevenden) en wordt gecoacht en geadviseerd door de zorgmanager en het directieteam.
Op Team Centrum wordt de nachtdienst gezamenlijk ingekocht door de betrokken zorgvragers, zoals ook eerder
benoemd is. Hierdoor is er ook tijdens de nachtelijke uren altijd een medewerker van de nachtdienst bereikbaar en indien
noodzakelijk paraat.
Leer-werkplek
Team Centrum is een erkende leer-werkplek, waarbij er stagiaires de kans geboden wordt om praktijkervaring op te doen.
Op Team Centrum is maximaal 1 stagiaire per dienst aanwezig. Tevens zijn een aantal personeelsleden via de SBB getraind
om de stagiaires zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Team Moeder & Kind
Onder Team Centrum valt het (sub) Team Moeder & Kind. Team Moeder & Kind is opgezet vanuit de behoefte van
moeders om gerichte ondersteuning te krijgen bij hun opvoeding en/of dagelijkse ritme ofwel tijdens de zwangerschap.
Team Moeder & Kind maakt in samenwerking met de moeder een passend en werkbaar zorgplan toegespitst op de
behoeftes van moeder met kind. Tijdens de begeleiding wordt gekeken naar de behoeftes van het kind, de ontwikkeling
en dergelijke. Ook wordt er gekeken hoe moeder hierop in kan spelen en wat moeder nodig heeft om aan de behoeftes
van haar kind te kunnen voldoen. Om kwalitatieve zorg voor moeder en kind te kunnen waarborgen is er ook contact met
externe partijen, zoals CJG of WSG.
Bij Team Moeder & Kind zijn twee vaste medewerkers betrokken. De coördinator van Team Centrum is uiteraard ook
nauw betrokken en ziet ook binnen dit Team toe op de inzet en uitvoering van de zorg.
De orthopedagoog die betrokken is bij Team Moeder & Kind is SKJ en NVO geregistreerd. Wanneer een moeder geplaatst
wordt binnen Team Moeder & Kind wordt dit gedaan op de indicatie van moeder. Alleen wanneer er specifieke
begeleiding voor het kind nodig is wordt er gekeken naar een indicatie voor het kind. Deze wordt afgegeven vanuit CJG.
CJG kijkt naar de doelen waaraan gewerkt moet worden en hier speelt Team Moeder & Kind op in d.m.v. een passend
zorgplan. Ook kan er in overleg met CJG gekeken worden naar opvang binnen een medisch kinderdagverblijf. Vanuit JGZ
kan er gekeken worden naar een indicatie vanuit VVE voor peuteropvang (2-4jr). Dit is alleen mogelijk wanneer er zorgen
zijn binnen de ontwikkeling van het kind.
Wanneer er vragen zijn omtrent hulp en ondersteuning voor moeder kan het sociaal team ondersteuning bieden. Dit zijn
vragen gericht op wonen, verzorging, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd en vervoer. Het sociaal team biedt
informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan alle (18+) inwoners van Ermelo. Stichting Groen Hulpverlening
heeft een signalerende functie. Wanneer er zorgen zijn omtrent het kind wordt er gebruik gemaakt van de meldplicht.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de meldplicht volgen wij de stappen zoals deze benoemd worden in de meldcode.
Stichting Groen Hulpverlening biedt camera toezicht, maar alleen op vrijwillige basis. Er wordt tweemaal daags
meegekeken op de camera en bevindingen worden genoteerd. Op deze manier kan gemonitord worden wat er speelt.
Huisregels
Wij vinden het belangrijk de veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen. Om die reden hanteren wij huisregels. Deze
huisregels hangen in de woonkamer, zodat deze door zowel zorgvragers als hulpverlening gezien wordt en op ieder
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moment nagelezen kan worden. Maandelijks worden de huisregels doorgenomen met zorgvragers en zorgverleners om
te kijken of deze nog up-to-date zijn. De huisregels zijn toegevoegd als bijlage 2 en is een dynamisch document.
Cameratoezicht
Op Team Centrum is gekozen voor het gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van personeel en zorgvragers te
kunnen waarborgen. De grondslag voor dit cameratoezicht is artikel 8, sub f, Wbp: ‘’de gegevensverwerking is
noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie’’. Op voorhand zijn zorgvragers en
begeleiding geïnformeerd over de inzet en de redenen van cameratoezicht. Op deze manier heeft Stichting Groen
Hulpverlening er voor gezorgd dat de gegevensverwerking transparant verloopt.
De camera’s van Team Centrum zijn gericht op de algemene ruimtes en het geluid van de camera’s staat uitgeschakeld.
Dit om de privacy van zowel zorgvrager als begeleiding te kunnen waarborgen. Ook behoort het tot de mogelijkheden
om in de woning van de zorgvrager zelf cameratoezicht aan te bieden; bijvoorbeeld wanneer veilig thuis dit adviseert
ofwel onze betrokken orthopedagoog, ofwel op verzoek van zorgvrager zelf. Deze vorm van toezicht is, net zoals alle
andere geleverde zorg en begeleiding vanuit Stichting Groen Hulpverlening, op vrijwillige basis af te nemen; wat maakt
dat de zorgvrager hier akkoord voor geeft middels een toestemmingsverklaring.
Aanmelding en indicaties
Voor meer informatie kunt u mailen naar het algemene mailadres info@groenhulpverlening.nl
Onze zorgmanager zal u dan contacten om uw vragen te beantwoorden. Wij werken op basis van verschillende (PGB)
indicaties, van beschermd wonen tot bepalingen via jeugdzorg of vanuit de wet langdurige zorg.
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Bijlage 3: Aanmeldingsprocedure
Stap 1 Aanmelding
• zorgmanager inventariseert of aanmelding passend is binnen Stichting Groen Hulpverlening;
• zorgmanager plant oriënterend gesprek.
Stap 2 Kennismakingsgesprek
Zorgmanager onderzoekt de volgende punten bij de potentiële nieuwe zorgvrager:
• motivatie;
• veranderwens;
• zorgvragen vanuit aanmelding;
• sluiten de zorgvragen aan op de mogelijkheden vanuit Stichting Groen Hulpverlening.
Zorgmanager voorziet potentiële nieuwe zorgvrager van informatie over Stichting Groen Hulpverlening
Stap 3 Intern overleg en vervolg
• De casus wordt besproken tijdens overleg leidinggevenden.
• Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de teams en huisvesting.
• Er wordt een terugkoppeling gemaakt naar de potentieel nieuwe zorgvrager.
Bij groen licht wordt in de mail om de volgende documenten gevraagd:
• indicatie besluit;
• SVB formulier uit zorg van vorige zorginstelling ;
• ID kaart;
• documenten t.a.v. indicatiestelling;
• documenten t.a.v. diagnose;
• behandelplannen vorige zorginstelling.
Mocht er geen sprake zijn van PGB kan huidige indicatie omgezet worden middels omzettingsformulier (zorgkantoor). Dit
kan +/- half jaar duren.
Stap 4 Intake
Tijdens de intake bespreken zorgmanager en de desbetreffende coördinator de volgende punten met de zorgvrager:
• tarief vanuit Stichting Groen Hulpverlening (momenteel 66,60 euro per uur);
• uitleg berekening uren TC (zie bijlage 3);
• uitleg berekening uren ambulant (zie bijlage 4);
• punten uit document korte intake (zie bijlage 5);
• uitleg ZilliZ, kwaliteitshandboek, klachtenprocedure, privacyreglement, welke ook omschreven staan in het
toestemmingsformulier en terug te vinden zijn op de website;
• tekenen van het toestemmingsformulier (zie bijlage 6).
Zorgmanager geeft een terugkoppeling van de korte intake naar Directie en Team Leidinggevenden
Tijdens het overleg met Directie en Team Leidinggeven wordt besproken hoe de zorg vorm zal krijgen en onder welke
voorwaarden. Ook wordt er indien nodig een huurcontract opgesteld. Er wordt een terugkoppeling gegeven aan de
potentiële nieuwe zorgvrager, aan zijn wettelijk vertegenwoordiger en/of plaatsende instantie.
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Stap 5 Basisfase
Betrokken coördinator neemt contact op met volgende partijen:
• vorige zorgverlener voor een warme overdracht; terugkoppeling hiervan aan Directie/TL;
• bewind indien van toepassing voor het tekenen van de zorgovereenkomst en huurovereenkomst;
• mentor indien van toepassing voor het ondertekenen van zorg gerelateerde documenten;
• nieuwe zorgvrager voor het regelen van de verhuizing; in overleg met nieuwe zorgvrager wordt ondersteuning
gevraagd van vorige zorgverlener en/of betrokken netwerk, hierover worden concrete afspraken op papier gezet over
de rol van verschillende partijen, data en tijden (plan van aanpak), herinneren aan aanvragen internet e.d.
De zorgmanager maakt een afspraak met de betrokkenen voor het tekenen van de contracten.
De zorgmanager stuurt een startmail naar de nieuwe zorgvrager. Hierin worden de volgende punten benoemd:
• afspraken omtrent zorg;
• afspraken omtrent verhuizing;
• afspraken omtrent taakverdeling;
• er wordt gecheckt of alle benodigde documenten binnen zijn. Zo niet wordt er nogmaals om deze gevraagd in de
startmail.
De betrokken coördinator onderhoudt contact met de betrokken partijen; zorgvrager, betrokken netwerk, bewind,
mentor, vorige zorgverlener etc.
Betrokken coördinator informeert hoofdbegeleider van de afspraken omtrent de verhuizing.
Hoofdbegeleider ziet toe op het uitvoeren van deze afspraken (plan van aanpak).
Stap 6 Plaatsingsfase
Hoofdbegeleider vult samen met zorgvrager het intake formulier in en stuurt deze naar de betrokken coördinator. Bij
goedkeuring wordt deze doorgestuurd naar de zorgmanager.
Hoofdbegeleider informeert zorgvrager over de volgende zaken:
• noodnummer;
• uitleg inloop TC + tijden;
• indien zorgvrager betrokken is bij TC uitleg over huisregels, avondeten, contactmomenten etc.;
• indien zorgvrager betrokken is bij ambulant uitleg over afspraken e.d.
Betrokken coördinator controleert of alle benodigde documenten aanwezig zijn.
Stap 7 Uitvoerende fase
• Hoofdbegeleider maakt in samenwerking met zorgvrager een zorgplan en de daarbij behorende zaken zoals risicoinventarisatie en signaleringsplan, welke ook onderdeel zijn van de intake.
• Hoofdbegeleider maakt zorgvrager wegwijs in ZilliZ.
• Hoofdbegeleider neemt nogmaals het kwaliteitshandboek, privacyreglement en klachtenprocedure door en verwijst
naar de website, waar deze documenten ook terug te vinden zijn.
• Begeleiding ondersteunt zorgvrager in het dagelijks leven.
• Hoofdbegeleider voert één maal per jaar een evaluatie van het zorgplan uit in samenwerking met zorgvrager.
• Coördinator ziet er op toe dat zorgplan en evaluatie tijdig en volledig ingeleverd zijn bij zorgmanager.
• Coördinator ziet er in samenwerking met zorgmanager op toe dat indicaties 2 maanden voor afloop opnieuw
aangevraagd worden. Aanvraag en indicatiegesprekken worden gedaan door betrokken coördinator.
• Zorgmanager zorgt er voor dat facturen, urenverantwoordingen en PGB contracten up to date zijn.
• Betrokken coördinator ziet er op toe dat er na 12 maanden een cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.
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Bijlage 4: Intake
INTAKE
Datum intake:
Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
Adres
BSN
Tel.nr.
IBAN rek. nr.
Huisarts
Zorgverzekeraar
Tandarts
Betrokken netwerk

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (naam+tel.)

SVB klantnummer? Ja / nee

nummer:

Stichting Groen Hulpverlening
Hulpverlener Groen
Startdatum zorg
Indicatie
Indicatie geldig tot

:
:
:
:

Hulpverleningsgeschiedenis
Diagnose:
Diagnose gesteld door:
Datum diagnose:
Hulpverleningsgeschiedenis:
Betrokken huidige instanties:
Betroken hulpverleners: (naam+mail+tel.nummer)
Huidige zorgaanbieder:
Reden van overstap:
Pluspunten huidige zorgaanbieder:
Minpunten huidige zorgaanbieder:
Algemene persoonsbeschrijving:
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Beschermende en belemmerende factoren
Beschermende factoren

Belemmerende factoren

Berekening uren inzet zorg/week:

Hulpvragen zorgvrager:

Veranderwens:

Risico inventarisatie
Huidige situatie

Lichamelijke gezondheid
Diabetes
Epilepsie
Beperkt hoor vermogen
Beperkt gezichtsvermogen
Medicatie gebruik
Overgewicht
Ondergewicht
Overig nl.
Psychische gezondheid
Suïcide
Psychoses
Zelfverwoning
Alcoholverslaving
Gameverslaving
Drugsverslaving
Gokverslaving
Depressie
Angsten
Anders nl.

46

Sociale interactie
Verbale agressie
Fysieke agressie
Beperkt zelfinzicht
Prikkelgevoeligheid
Grensoverschrijdend gedrag
Overig nl.
Afspraken inzake intake en plaatsing
Wie moeten we op de hoogte stellen van overname:
Wanneer wil je over:
Opzegging:
Wensen:
Huidig wooncontract:
Geschatte startdatum:
Gekozen zorgproduct: TC/ TC Moeder en Kind/ Ambulant 24 uur in de nabijheid/ Ambulant WMO

Gemaakte afspraken:
•
•
•
•
•
Overige opmerkingen:
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Bijlage 5: Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier Stichting Groen Hulpverlening
Middels het tekenen van dit toestemmingsformulier gaat u akkoord met de voorwaarden gesteld in onderstaand
document. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks opnieuw ondertekend bij de evaluatie van het zorgplan.
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening werken wij vanuit het AVG beleid. Vanuit ons AVG beleid wijzen wij zorgvragers op
de volgende rechten:
Rechten
• Recht op inzage. Je hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit
betekent dat je persoonlijke gegevens kunt inzien op ons kantoor.
• Recht op vergetelheid. Wanneer u uit zorg gaat bij Stichting Groen Hulpverlening zullen uw gegevens een periode van
2 jaar bewaard worden. Hierna zullen uw gegevens vernietigd worden.
• Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens die Stichting Groen Hulpverlening
verwerkt te laten wijzigen. Dit in overeenstemming met de directie van Stichting Groen Hulpverlening.
• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere
partij. Wanneer hier sprake van is zal er vooraf een toestemmingsformulier getekend moeten worden door de
zorgvrager zelf. Informatie zal pas verstuurd worden na het tekenen van het toestemmingsformulier
• Het recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke
blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Het recht op heldere informatie over de manier waarop gegevens verwerkt en verstrekt worden.
Identiteit vaststellen
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening hebben wij het recht om te checken of de persoon is wie hij of zij zegt te zijn,
wanneer er een zorgovereenkomst wordt aangegaan. Dit doen wij middels het controleren van het identiteitsbewijs.
Vanuit de AVG wetgeving mogen wij geen kopie maken van het identiteitsbewijs. Wij zullen daarom het soort en het
nummer van uw identiteitsbewijs noteren voor onze administratie.
Camera toezicht
Op Team Centrum is gekozen voor het gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van personeel en zorgvragers te
kunnen waarborgen. De grondslag voor dit cameratoezicht is artikel 8, sub f, Wbp: ‘’de gegevensverwerking is
noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie’’. Op voorhand zijn zorgvragers en
begeleiding geïnformeerd over de inzet en de redenen van cameratoezicht. Op deze manier heeft Stichting Groen
Hulpverlening er voor gezorgd dat de gegevensverwerking transparant verloopt.
De camera’s van Team Centrum zijn gericht op de algemene ruimtes en het geluid van de camera’s staat uitgeschakeld.
Dit om de privacy van zowel zorgvrager als begeleiding te kunnen waarborgen. Ook behoort het tot de mogelijkheden
om in de woning van de zorgvrager zelf cameratoezicht aan te bieden; bijvoorbeeld wanneer veilig thuis dit adviseert
ofwel onze betrokken orthopedagoog, ofwel op verzoek van zorgvrager zelf. Deze vorm van toezicht is, net zoals alle
andere geleverde zorg en begeleiding vanuit Stichting Groen Hulpverlening, op vrijwillige basis af te nemen; wat maakt
dat de zorgvrager hier akkoord voor geeft middels een toestemmingsverklaring.
Vanuit de AVG wetgeving mag Stichting Groen Hulpverlening de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Wanneer er een incident is vastgelegd, zoals diefstal mag Stichting Groen
Hulpverlening de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.
Middels het tekenen van dit document geeft u de directie van Stichting Groen Hulpverlening toestemming om 24 uur per
dag en 7 dagen in de week ongepland mee te kijken via de camerafunctie. Er mag worden meegekeken door de
zorgmanager met als doel het observeren, signaleren en reageren op situaties.
Kwaliteitshandboek
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er in samenwerking met de cliëntenraad een kwaliteitshandboek opgesteld. Het
kwaliteitshandboek is een reflectie van de organisatie waarin de visie, missie, organisatiestructuur, protocollen, beleid
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e.d. zijn opgenomen. Middels het tekenen van dit document gaat u akkoord met het kwaliteitshandboek en
bovengenoemde informatie. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage op Team Centrum en op het hoofdkantoor. Daarnaast
is het kwaliteitshandboek op de website van Stichting Groen Hulpverlening geplaatst.
Cliëntenraad
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap zorgvrager zorginstellingen (Wmcz), een
cliëntenraad opgezet. Stichting Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante
zorg. Stichting Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke en kleinschalige zorg, waarbij professionele, kwalitatieve en
betrouwbare zorg hoog in het vaandel staat. Daarom is het van belang dat zorgvragers meegenomen worden in het
proces rondom de ontwikkeling van Stichting Groen Hulpverlening.
Twee keer per jaar zal er een bijeenkomst plaatsvinden met de cliëntenraad. In de ene bijeenkomst worden de
actiepunten besproken die voortgekomen zijn uit het cliënttevredenheidsonderzoek. In de andere bijeenkomst zal het
kwaliteitshandboek besproken worden, waarbij geïnventariseerd wordt hoe huidige processen geoptimaliseerd kunnen
worden. Jaarlijks wordt het kwaliteitshandboek geëvalueerd en aangepast waar nodig. De cliëntenraad heeft hierin een
adviserende rol. Middels het tekenen van dit document gaat u akkoord met bovenstaande informatie omtrent de
cliëntenraad .
Cliënttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks vindt er een cliënttevredenheidsonderzoek plaats. De vragenlijst wordt naar de zorgvrager toegestuurd. Deze
lijst kan zelfstandig worden ingevuld of met hulp van ouders of begeleiding. De individuele uitkomsten worden schriftelijk
vastgelegd en besproken met zorgvrager en op verzoek van zorgvrager met derden. Jaarlijks worden de bevinden van het
cliënttevredenheidsonderzoek geëvalueerd tijdens de bijeenkomst van de cliëntenraad. Middels het tekenen van deze
overeenkomst gaat u akkoord met het invullen van de vragenlijst en het schriftelijk vastleggen en bespreken van deze
informatie met u als zorgvrager.
Klachtenregeling
Een klacht kan worden ingediend door:
• de zorgontvanger;
• de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgontvanger (mentor, curator of de schriftelijk gemachtigde van de
zorgvrager);
• de zaakwaarnemer van de zorgvrager die zijn zaken niet zelf kan behartigen;
• een nabestaande (naast staande) van de zorgvrager indien deze is overleden.
Indien de klager niet de zorgvrager is en zijn hoedanigheid niet aanstonds duidelijk is, is de klachtenfunctionaris bevoegd
de klager te verzoeken zijn bevoegdheid aan te tonen.
De klacht dient gestuurd te worden naar:
Stichting Groen Hulpverlening
T.a.v. Klachtenbehandeling
Kerkdennen 58
3851BB Ermelo
Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:
• naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de
zorgvrager is, welke zorgvrager het betreft;
• duidelijk is op wie (welke zorgverlener) de klacht betrekking heeft;
• duidelijk is welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen en wat de klacht inhoudt;
• het klaagschrift in het Nederlands gesteld is;
• de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan 3 maanden voor de datum van de
klacht.
Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door de zorgverlener. Deze tracht de klacht telefonisch
of schriftelijk in overleg met de zorgvrager op te lossen. De uitkomst dient door de zorgverlener schriftelijk te worden
medegedeeld, een kopie hiervan zal aan de directie van Stichting Groen Hulpverlening worden aangeboden.
Als de zorgverlener en de zorgvrager gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, zal de zorgverlener de klacht ter
behandeling overdragen aan de coördinator.
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De coördinator stelt in overleg en samenwerking met de zorgmanager een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig
nader, hoort de zorgvrager en tracht de klacht alsnog door bemiddeling op te lossen. Ook deze uitkomst zal schriftelijk
aan de zorgvrager worden medegedeeld.
Indien de zorgvrager de uitkomst niet ziet als een oplossing, dan heeft deze de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan
Klachtenportaal Zorg:
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Voor meer informatie over de klachtenafhandeling door Klachtenportaal Zorg, zie www.klachtenportaalzorg.nl
Digitale documenten
Middels het ondertekenen van dit toestemmingsformulier gaat u akkoord met de eventuele risico’s die het digitaal
versturen van persoonlijke informatie met zich mee brengt. Om privacy gevoelige informatie te beschermen zullen wij
documenten met persoonlijke informatie te allen tijde versleuteld versturen.
Vertrekken en delen van informatie
Middels het tekenen van dit document geeft u toestemming aan alle organisaties die benaderd worden voor het
bevorderen van uw hulpverlening om uw gegevens te verstrekken aan Stichting Groen Hulpverlening en vanuit Stichting
Groen Hulpverlening te delen met organisaties die mijn hulpverlening bevorderen.
ZilliZ
Middels het ondertekenen van dit toestemmingsformulier gaat u akkoord met het gebruik van ZilliZ. ZilliZ is een
complete zorgadministratie voor kleine zorginstellingen. In een beschermde omgeving worden alle gegevens
opgeslagen, zoals zorgplannen en ingezette uren. Omdat wij het belangrijk vinden om transparant te werk te gaan is er
een login voor ouders, zorgvragers of andere externen gemaakt. Op deze manier kan er eenvoudig meegelezen worden
in de rapportage of dossier items. Uiteraard kan er nauwkeurig bepaald worden welke informatie wel of niet gedeeld
wordt. Het is voor de betrokkenen ook mogelijk op de rapportages of dossier items te reageren.
Controle Identiteitsbewijs
Datum controle:
Identiteitsbewijs geldig tot:
Soort Identiteitsbewijs:
Gecontroleerd door:
Nummer Identiteitsbewijs:

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te …….. op ……….

Handtekening Zorgmanager:

Handtekening Zorgvrager:

Mevrouw

De heer/mevrouw….

NB: Bij akkoord iedere pagina paraferen

50

Bijlage 6: Checklist nieuwe zorgvrager
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Personalia document aanvullen
Adres wijziging doorvoeren bij gemeente
(Huur)toeslag aanvragen bij gemeente (i.s.m. bewind)
Inschrijven UWOON
Profielschets schrijven
Belangrijke afspraken zorgvrager schrijven
Begeleider toewijzen / contact-afspraken maken
Uitleg als hij ergens mee zit wie die dan te benaderen: Begeleider-coördinator-zorgmanager -Directievertrouwenspersoon
Zorgplan opstellen
Signaleringsplan en risico-inventarisatie opstellen (zie intakeformulier)
Werkwijze van Stichting Groen Hulpverlening bekendmaken aan zorgvrager
Huis/omgangsregels geven
Vlucht/brand route maken
Rookmelder in huis van zorgvrager plaatsen
Eventueel aanvraag internet
Eventueel aanvraag voedselbank
Uitleg mee eten + regels mee eten
Uitleg logees / huisdieren geven
Uitleg containers geven
Uitleg noodtelefoon geven
Warme overdracht vorige hulpverlening
Kennismakingen betrokken partijen, bijv. mentor, bewind e.d.
Doornemen van het kwaliteitshandboek (inclusief protocollen, AVG en meldcode)
Ondertekenen alle benodigde overeenkomsten
Aanmaak ZilliZ account
Inlog en werkwijze ZilliZ uitleggen
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Bijlage 7: Zorgplan
Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
Tel.nr.
Huisarts
Zorgverzekeraar
Tandarts
Betrokken netwerk

:
:
:
:
:
:
: (naam + tel.)

Stichting Groen Hulpverlening
Zorgverlener Groen
Startdatum zorg
Evaluatiedatum zorg
Begeleiding
Noodnummer
Indicatie
Indicatie geldig tot

:
:
:
: op variabele dagen volgens planning
: 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor zorgvragers
:
:

Hulpverleningsgeschiedenis
Diagnose
Diagnose gesteld door
Datum diagnose
Hulpverleningsgeschiedenis
Betrokken huidige instanties
Betroken zorgverleners
(naam + mail + tel. nummer)

:
:
:
:
:
:

Algemene persoonsbeschrijving

Beschermende en belemmerende factoren
Beschermende factoren

Belemmerende factoren
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Risico-inventarisatie
Lichamelijke gezondheid
Diabetes
Epilepsie
Beperkt hoorvermogen
Beperkt gezichtsvermogen
Medicatie gebruik
Overgewicht
Ondergewicht
Overig nl.

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
………………………………………………….

Psychische gezondheid
Suïcide
Psychoses
Zelfverwoning
Alcoholverslaving
Gameverslaving
Drugsverslaving
Gokverslaving
Depressie
Angsten
Anders nl.

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
………………………………………………….

Sociale interactie
Verbale agressie
Fysieke agressie
Beperkt zelfinzicht
Prikkelgevoeligheid
Grensoverschrijdend gedrag
Overig nl.

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
Inzicht in oorzaak en gevolg
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Zelfredzaamheidsmatrix
Domein
Financiën (soort inkomen, schulden, budgetbeheer / bewindvoering)
Beschrijving

Werk & Opleiding (gevolgde opleiding, niveau opleiding, diploma, werkverleden, huidige situatie)
Beschrijving

Tijdsbesteding (plezierige en nuttige activiteiten, dag- en nachtritme, structuur in de dag)
Beschrijving

Huisvesting (woonverleden, is er sprake van dakloosheid, zo ja, sinds wanneer?, huidige woonsituatie)
Beschrijving

Huiselijke relaties (hoe is het contact met andere huisgenoten?)
Beschrijving

Geestelijke gezondheid (diagnostiek, behandelverleden, huidige behandeling)
Beschrijving

Lichamelijke gezondheid (klachten, specialistische zorg)
Beschrijving

Middelengebruik/Verslaving (is er sprake van middelengebruik? Zo ja, hoeveel? Behandelverleden, huidige
behandeling)
Beschrijving

Basale ADL (persoonlijke verzorging, hulpmiddelen)
Beschrijving
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Instrumentele ADL (koken, boodschappen doen, administratie, medicijnen, huishouden, mate van zelfstandigheid)
Beschrijving

Sociaal netwerk ( contact met familie, vrienden. Steunende contacten, belemmerende contacten)
Beschrijving

Maatschappelijke participatie (deelname aan georganiseerde activiteiten, mobiliteit)
Beschrijving

Justitie (contact met justitie, politie, strafblad, reclasseringstoezicht)
Beschrijving

Hulpvragen inzichtelijk maken
•
•
•
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Doelen
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 1: Persoonlijkheid’
Doel
Plan van aanpak
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 2: Zingeving’
Doel
Plan van aanpak
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 3: Leven’
Doel
Plan van aanpak
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 4: Geluk’
Doel
Plan van aanpak
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Bijlage 8: Evaluatie doelen
Evaluatie van:
Evaluatie door:
Doelen
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 1: Persoonlijkheid’
Doel
Plan van aanpak
Evaluatie
Behaald wel/niet/gedeeltelijk
Toelichting
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 2: Zingeving’
Doel
Plan van aanpak
Evaluatie
Behaald wel/niet/gedeeltelijk
Toelichting
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 3: Leven’
Doel
Plan van aanpak
Evaluatie
Behaald wel/niet/gedeeltelijk
Toelichting
Persoonlijke doelen bij ‘knoop 4: Geluk’
Doel
Plan van aanpak
Evaluatie
Behaald wel/niet/gedeeltelijk
Toelichting
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Bijlage 9: Signaleringsplan
Hulpmiddel bij alle vormen van crisis inclusief suïcidaliteit en agressie.
Gemaakt met/zonder zorgvrager
Zorgvrager akkoord:

Signalen

Interventies

Interventies begeleiding
Groen

Evenwicht (Groen)
Waaraan merk ik dat
het goed met mij gaat?
Spanning (Geel)
Waaraan merk ik dat
het minder goed met
mij gaat?
Dreigende crisis
(Oranje)
Waaraan merk ik dat ik
de controle dreig te
verliezen
Crisis (Rood)
Wat gebeurt er als ik
controle verlies

Contactpersoon
Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Contactpersoon 3
Contactpersoon 4

Naam
Groenhulpverlening

Rol
Begeleiders

Telefoonnummer
06-28080223
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Bijlage 10: Melding Incidenten Fouten, Ongevallen en Bijna-ongevallen
MELDING INCIDENTEN, FOUTEN, ONGEVALLEN EN BIJNA-ONGEVALLEN
Datum incident:
Tijdstip incident:
Datum melding:
Naam melder:
Telefoon melder:
Naam zorgvrager/medewerker:
Geb. datum zorgvrager/medewerker:
Adres:
Soort incident:

O fout
O ongeval
O bijna-ongeval

Om welk type incident gaat het: O vallen
O medicatie
O zorgvrager/medewerker; gedrag, bereikbaar
O agressie
O gebruik apparatuur
O handelingen: haast, gebrek aan kennis en/of ervaring
O communicatiestoornis
O gebrek aan informatie
O inname gevaarlijke stoffen
O voorzieningen
O brandincidenten
O (vermoeden van) misbruik
O anders, namelijk ……………………………………………
Korte omschrijving
Situatie schets en omschrijving incident:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Is er sprake van een schadelijk gevolg voor de zorgvrager/medewerker?
O nee
O ja, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Is de zorgvrager/medewerker naar aanleiding van het incident verzorgd, behandeld en/of verwezen?
O nee
O ja, namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Melding
Aan wie (of wat) is het incident gemeld en wat is er exact gecommuniceerd, aangeven per persoon, en mondeling of
schriftelijk?
O leidinggevende
O huisarts
O familie
O collega
O gerapporteerd
O gemeente
O anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………......
Getroffen maatregelen
Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het incident?
O nee
O ja, namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Oorzaakanalyse
Hoe heeft het incident kunnen ontstaan?
Hoe had dit incident volgens u voorkomen kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Heeft u nog aanvullende opmerkingen over dit incident?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Opvolging
Hoe heeft u het incident verder afgehandeld (terugkoppeling naar zorgvrager en zorgvragersysteem, of naar
medewerker), melding bij gemeente volgens procedure gemeente)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Welke afspraken zijn er gemaakt ter voorkoming van een volgend incident (op zorgvragerniveau opnemen in het
begeleidingsplan, met medewerker vastleggen in personeelsdossier)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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Verbetermaatregelen
Welke algemene verbetermaatregelen zijn er door de directie getroffen ter voorkoming van dit incident (opnemen in
het verbeterregister)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Check
Was de verbetermaatregel effectief (organisatiebeoordeling)?

Bent u bereid om indien nodig de MIC-commissie aanvullende informatie te geven over deze melding?
O ja
O nee
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Bijlage 11: Melding Incidenten Medewerkers
Datum incident:
Tijdstip incident:
Datum melding:
Naam medewerker:
Functie medewerker:
Naam zorgvrager:
Soort melding:
Met dodelijke afloop
Met ernstig letsel, waarbij binnen 24 uur opname in het ziekenhuis noodzakelijk was
Met grote materiële schade (€45.000 of meer), waarbij gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer
bestaat
Beroepsziekte / vermoeden beroepsziekte
Voor de gezondheid gevaar opleverende situatie
Bijna ongeval met verzuim
Anders, nl.
Waar vond het incident plaats? (aankruisen wat van toepassing is)
Slaapkamer
o Toilet
Huiskamer
o Gang
Keuken
o Trap
Badkamer
o Tuin
Doucheruimte
o Elders, nl.
Wat gebeurde er/had er kunnen gebeuren?
Vallen
Stoten / knellen / botsen
Prik-incident
Agressie

o
o
o

Brand / schroeien
Inname / inademen schadelijke stoffen
Anders, nl.

o
o
o
o

Defect materiaal
Obstakel
Afspraken schieten tekort
Anders, nl.

o
o
o
o

Botbreuk
Overleden
(Nog) niet merkbaar
Anders, nl.

Toelichting wat er gebeurde of had kunnen gebeuren:

Welke omstandigheid is mede de oorzaak?
Gladde (natte) vloer
Geen toezicht
Bewust genomen risico
Vergissing of vergeten
Toelichting op oorzaak incident:

Heeft de medewerker lichamelijk letsel?
Geen lichamelijk letsel
Benauwdheid
Pijn
Blauwe plek / zwelling
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Huidletsel
Heeft de medewerker psychisch letsel?
Geen psychisch letsel
Angst
Onrust

o
o
o

Sufheid
Nog) niet merkbaar
Anders, nl.

Hoe is er gehandeld naar aanleiding van de situatie:

Wie zijn gewaarschuwd?
Arbeidsinspectie
Arts
leidinggevende
Was er consult of opname nodig?
Niet nodig
Eerste hulp

o
o

Familie
Anders, nl.

o
o

Huisarts
Is nog niet duidelijk

Heeft het incident geleid tot verzuim door de medewerker?
Nee
o

Ja: aantal dagen

Had het beschreven incident voorkomen kunnen worden? Ja / Nee

Zo ja, hoe:

Zo nee, waarom niet:
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Bijlage 12: Overzichtslijst Meldingen Incidenten Cliënten

Datum incident: Betreft zorgvrager:

Datum melding:

Gemeld door:
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Bijlage 13: Cliënttevredenheidsonderzoek
Cliënttevredenheidsonderzoek Team Ambulant (zorg in de nabijheid)
Datum van invullen:
Indicatie:
Afdeling: Team Ambulant (zorg in nabijheid)
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening vinden wij het belangrijk om passende zorg te leveren gericht op de wensen en
behoeften van de zorgvrager. Daarom willen wij je vragen om onderstaande lijst in te vullen, zodat wij ons kunnen
blijven ontwikkelen en verbeteren aan de hand van de feedback.
De vragen gaan over:
• begeleiding;
• wonen;
• zorg en hulp in de huishouding;
• beslissen en zelfstandigheid;
• vrije tijd;
• zorgplan;
• inspraak en klachten;
• welzijn.
De vragen mogen, door jou als zorgvrager, naar alle eerlijkheid ingevuld worden. Mocht je het prettig vinden kan
begeleiding je ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst.
De vragen mogen ingevuld worden met de ervaringen van de afgelopen 12 maanden, zodat wij een beeld krijgen van de
meest actuele punten.
De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden je hebt
gegeven. Ook worden gegevens niet met anderen gedeeld.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor
de zorg die je krijgt.
Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. Het is niet de
bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven.
De meeste vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. Het kan zijn dat je huidige behandeling korter dan
12 maanden duurt. Je kunt de vraag dan beantwoorden voor deze periode.
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

65

Begeleiding
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je hoofdbegeleider jou goed ondersteund?
Je vaak genoeg contact hebt met je
hoofdbegeleider?
Hoofdbegeleider snel te spreken krijgt bij vragen
of onduidelijkheden
Begeleiding goed met je omgaat?
Begeleiding goed naar je luistert?
Begeleiding je begrijpt?
Begeleiding genoeg tijd voor je heeft?
Begeleiding voldoende weet waar je hulp bij nodig
hebt?
Begeleiding je op je gemak laat voelen?
Begeleiding je stimuleert jezelf te blijven
ontwikkelen?
Begeleiding overdag door de week goed
bereikbaar is?
Begeleiding overdag in het weekend goed
bereikbaar is?
Begeleiding in ’s avonds of ’s nachts goed
bereikbaar is?
Welk rapportcijfer zou je Begeleiding van Stichting Groen Hulpverlening geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou de begeleiding bij Stichting Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Wonen
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je een fijne woning hebt?
Je veilig bent in je woning?
Je in een leuke plaats (stad/dorp) woont?
Je met leuke mensen in huis woont?
Je woning goed onderhouden wordt?
(Schilderwerk of kapotte dingen)
Je woning voldoende ruimte biedt?
De kwaliteit van de woning voldoende is? (bijv.
geluidsoverlast door dunne muren)
De gemeenschappelijke ruimte voldoende wordt
onderhouden
Begeleiding voldoende aandacht besteed aan
brandveiligheid
Welk rapportcijfer zou je de woning van Stichting Groen Hulpverlening geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou de woning bij Stichting Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

67

Zorg en hulp in huishouding
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg hulp krijgt bij het bereiden van een gezonde
maaltijd?
Je genoeg hulp krijgt om je huis schoon te maken?
Je genoeg hulp krijgt voor je persoonlijke verzorging?
Welk rapportcijfer zou je de zorg en hulp in huishouding van Stichting Groen Hulpverlening geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou de zorg en hulp in huishouding bij Stichting Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Beslissen en zelfstandigheid
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg te zeggen hebt over wat je eet en drinkt?
Je genoeg te zeggen hebt over wanneer je gaat slapen
en wanneer je opstaat?
Je genoeg te zeggen hebt over de kleding die je draagt?
Je genoeg te zeggen hebt over hoe jij je lichaam
verzorgt?
Je genoeg te zeggen hebt over waar je je geld aan
uitgeeft?
Welk rapportcijfer zou je beslissen en zelfstandigheid bij Stichting Groen Hulpverlening geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou je zelfstandigheid bij Stichting Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Vrije tijd
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg leuke dingen kunt doen in je vrije tijd?
Je genoeg te zeggen hebt over wat je in je vrije tijd wilt
doen?
Je genoeg nieuwe dingen kunt leren in je vrije tijd?
Begeleiding je genoeg vertellen over wat er te doen is in
de buurt?
Begeleiding je genoeg helpen om iets te regelen als dat
nodig is (bijvoorbeeld hulp bij het regelen van familie
bezoek of als je op vakantie wil gaan)?
Welk rapportcijfer zou je jouw vrijetijdsbesteding geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou de vrijetijdsbesteding bij Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Zorgplan
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Er goede afspraken in het zorgplan staan?
Er goed naar je is geluisterd bij het maken van het
zorgplan?
Begeleiding zich aan de afspraken uit het zorgplan
houden?
Je genoeg weet over wat begeleiding over jou
opschrijft?
Begeleiding helder heeft wat je wensen zijn?
Begeleiding voldoende aandacht besteed aan je
motivatie?
Begeleiding voldoende inzicht heeft in je
lichamelijke problematiek?
Begeleiding voldoende inzicht heeft in je
psychische problematiek?
Begeleiding de juiste vragen stelt?
Begeleiding voor een veilige sfeer zorgt in huis?
Begeleiding goed omgaat met onenigheid?
Het zorgplan naar je wensen wordt uitgevoerd?
Heb je kunnen meebeslissen in je zorgplan?

Welk rapportcijfer zou je het uitvoeren van het zorgplan geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou de inhoud van het zorgplan en wat Begeleiding jou daarover vertellen (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Inspraak en klachten
Ja

Nee

Soms

Heb je het idee dat er naar jou geluisterd wordt?
Weet je bij wie je terecht kunt als je een klacht hebt?
Heb je wel eens een klacht gehad?
Heb je wel eens een klacht ingediend?
Zo ja, vind je dat er toen genoeg is gedaan om de klacht op te
lossen?
Heb je informatie gekregen wat je kunt doen in een noodsituatie?
Heb je informatie gekregen over de aanpak van je begeleiding?
Heb je informatie gekregen hoe je met klachten om kunt gaan?
Heb je informatie gekregen over het resultaat dat je van
begeleiding kunt verwachten?
Heb je informatie gekregen over je rechten wat betreft het inzien
van je zorgvrager dossier?
Heb je informatie gekregen over de klachtenprocedure?
Heb je informatie gekregen over de cliëntenraad ?
Heb je informatie gekregen over de zorgvrager
vertrouwenspersoon?
Legt begeleiding dingen op een begrijpelijke manier uit?
Heb je keuze in wie je begeleider is?
Kun je kiezen of familie of vrienden betrokken zijn bij begeleiding?
Kun je kiezen waar de begeleidingsgesprekken plaatsvinden?
Heb je kunnen meebeslissen over je zorgplan?
Welk rapportcijfer zou je de inspraak en de klachtenregeling geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zijn er dingen die beter of anders kunnen als het gaat om inspraak of de klachten regeling?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Welzijn
Hoe vind je:

Veel minder
goed

Iets
minder
goed

Hetzelfde

Iets
beter

Veel
beter

Dat je functioneert in vergelijking met 18
maanden geleden?
Dat je kunt omgaan met je klachten?
Dat je psychische gezondheid is is vergelijking met
18 maanden geleden?
Je kwaliteit van leven is in vergelijking met 18
maanden geleden
Welk rapportcijfer zou je je welzijn geven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe zou je welzijn in samenwerking met Stichting Groen Hulpverlening (nog) beter kunnen worden?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Overig
Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen?
Nee ➔einde van deze vragenlijst
Ja
Hoe heeft die persoon u geholpen?
(Je mag meer dan één vakje aankruisen)
❑
❑
❑
❑
❑

Heeft de vragen voorgelezen
Heeft mijn antwoorden opgeschreven
Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
Heeft de vragen in mijn taal vertaald
Heeft op een andere manier geholpen, namelijk:

Heb je verder nog opmerkingen? Of zijn er dingen die je graag aan ons wil vertellen die niet aan de orde zijn gekomen?
Dan kan je die hieronder opschrijven.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hartelijk bedankt voor het invullen!
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Bijlage 14: Verwerking gegevens cliënttevredenheidsonderzoek

Verwerking gegevens cliënttevredenheidsonderzoek
N.a.v. de ingevulde vragenlijsten wordt er geturfd hoeveel zorgvragers per onderwerp antwoord hebben gegeven op de
vragen.
Begeleiding
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je hoofdbegeleider jou goed ondersteund?
Je vaak genoeg contact hebt met je
hoofdbegeleider?
Hoofdbegeleider snel te spreken krijgt bij vragen
of onduidelijkheden
Begeleiding goed met je omgaat?
Begeleiding goed naar je luistert?
Begeleiding je begrijpt?
Begeleiding genoeg tijd voor je heeft?
Begeleiding voldoende weet waar je hulp bij nodig
hebt?
Begeleiding je op je gemak laat voelen?
Begeleiding je stimuleert jezelf te blijven
ontwikkelen?
Begeleiding overdag door de week goed
bereikbaar is?
Begeleiding overdag in het weekend goed
bereikbaar is?
Begeleiding in ’s avonds of ’s nachts goed
bereikbaar is?
Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Wonen
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je een fijne woning hebt?
Je veilig bent in je woning?
Je in een leuke plaats (stad/dorp) woont?
Je met leuke mensen in huis woont?
Je woning goed onderhouden wordt?
(Schilderwerk of kapotte dingen)
Je woning voldoende ruimte biedt?
De kwaliteit van de woning voldoende is? (bijv.
geluidsoverlast door dunne muren)
De gemeenschappelijke ruimte voldoende wordt
onderhouden
Begeleiding voldoende aandacht besteed aan
brandveiligheid

Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Zorg en hulp in huishouding
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg hulp krijgt bij het bereiden van een gezonde
maaltijd?
Je genoeg hulp krijgt om je huis schoon te maken?
Je genoeg hulp krijgt voor je persoonlijke verzorging?

Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

77

Beslissen en zelfstandigheid
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg te zeggen hebt over wat je eet en drinkt?
Je genoeg te zeggen hebt over wanneer je gaat slapen
en wanneer je opstaat?
Je genoeg te zeggen hebt over de kleding die je draagt?
Je genoeg te zeggen hebt over hoe jij je lichaam
verzorgt?
Je genoeg te zeggen hebt over waar je je geld aan
uitgeeft?

Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Vrije tijd
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Je genoeg leuke dingen kunt doen in je vrije tijd?
Je genoeg te zeggen hebt over wat je in je vrije tijd wilt
doen?
Je genoeg nieuwe dingen kunt leren in je vrije tijd?
Begeleiding je genoeg vertellen over wat er te doen is in
de buurt?
Begeleiding je genoeg helpen om iets te regelen als dat
nodig is (bijvoorbeeld hulp bij het regelen van familie
bezoek of als je op vakantie wil gaan)?

Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Zorgplan
Vind je dat:

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

n.v.t.

Er goede afspraken in het zorgplan staan?
Er goed naar je is geluisterd bij het maken van het
zorgplan?
Begeleiding zich aan de afspraken uit het zorgplan
houden?
Je genoeg weet over wat begeleiding over jou
opschrijft?
Begeleiding helder heeft wat je wensen zijn?
Begeleiding voldoende aandacht besteed aan je
motivatie?
Begeleiding voldoende inzicht heeft in je
lichamelijke problematiek?
Begeleiding voldoende inzicht heeft in je
psychische problematiek?
Begeleiding de juiste vragen stelt?
Begeleiding voor een veilige sfeer zorgt in huis?
Begeleiding goed omgaat met onenigheid?
Het zorgplan naar je wensen wordt uitgevoerd?
Heb je kunnen meebeslissen in je zorgplan?

Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Inspraak en klachten
Ja

Nee

Soms

Heb je het idee dat er naar jou geluisterd wordt?
Weet je bij wie je terecht kunt als je een klacht hebt?
Heb je wel eens een klacht gehad?
Heb je wel eens een klacht ingediend?
Zo ja, vind je dat er toen genoeg is gedaan om de klacht op te
lossen?
Heb je informatie gekregen wat je kunt doen in een noodsituatie?
Heb je informatie gekregen over de aanpak van je begeleiding?
Heb je informatie gekregen hoe je met klachten om kunt gaan?
Heb je informatie gekregen over het resultaat dat je van
begeleiding kunt verwachten?
Heb je informatie gekregen over je rechten wat betreft het inzien
van je zorgvrager dossier?
Heb je informatie gekregen over de klachtenprocedure?
Heb je informatie gekregen over de cliëntenraad ?
Heb je informatie gekregen over de zorgvrager
vertrouwenspersoon?
Legt begeleiding dingen op een begrijpelijke manier uit?
Heb je keuze in wie je begeleider is?
Kun je kiezen of familie of vrienden betrokken zijn bij begeleiding?
Kun je kiezen waar de begeleidingsgesprekken plaatsvinden?
Heb je kunnen meebeslissen over je zorgplan?
Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Welzijn
Hoe vind je:

Veel minder
goed

Iets
minder
goed

Hetzelfde

Iets
beter

Veel
beter

Dat je functioneert in vergelijking met 18
maanden geleden?
Dat je kunt omgaan met je klachten?
Dat je psychische gezondheid is is vergelijking met
18 maanden geleden?
Je kwaliteit van leven is in vergelijking met 18
maanden geleden
Gemiddelde cijfer: Alle cijfers bij elkaar opgeteld/aantal ingevulde vragenlijsten = ………..
Samenvatting toelichting zorgvragers:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Verwerking van de gegevens
• Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?
• Wat was de respons van het onderzoek?
• Welke punten komen per onderwerp naar voren?
Conclusies
• Welke acties gaan we uitvoeren.
• Wie gaat dit doen.
• Wanneer is het klaar.
• Wat is er veranderd als het af is.
Aanbevelingen
• Waar kunnen we als Stichting Groen Hulpverlening trots op zijn?
• Welke punten hebben minder gescoord?
• Hoe kunnen deze punten verbeter worden?
• Welke punten hebben prioriteit?
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Bijlage 15: Cliëntenraad
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), een
cliëntenraad opgezet. Stichting Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg.
Daarom vinden wij het belangrijk dat er vanuit de zorgvrager meegedacht wordt over passende zorg die voldoet aan de
behoeften van de doelgroep.
Werkafspraken
Tweemaal per jaar zal er een overleg plaats vinden met de cliëntenraad. Hierin zal het kwaliteitshandboek besproken
worden, waarbij geïnventariseerd wordt hoe huidige processen geoptimaliseerd kunnen worden. De cliëntenraad heeft
een adviserende rol. Advies van de cliëntenraad wordt daarom meegenomen in besluitvorming, maar is niet bepalend
voor de besluitvorming. Daarnaast zullen de actiepunten besproken worden welke zijn voortgekomen uit het
cliënttevredenheidsonderzoek.
Duur overeenkomst
Het lidmaatschap zal, bij positief functioneren, geldig zijn voor de duur van 3 jaar en ingaan op 01 januari 2021 en
eindigend op 31 december 2023.
Bevoegdheden
Als betrokkene bij de cliëntenraad zal je, met ondersteuning van de gekoppelde begeleiding, het kwaliteitshandboek en
overige relevante beleidsstukken vooraf doornemen. De punten die hieruit voort komen zullen meegenomen worden in
de jaarlijkse evaluatie waar ook de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager en directieleden bij aanwezig zullen zijn.
Geschillen
De zorgvrager brengt de betrokken coördinator direct op de hoogte indien er een conflictsituatie ontstaan is binnen de
cliëntenraad of tussen de cliëntenraad en de achterban. Vanuit Team leidinggevenden zal een oplossing voor het conflict
aangedragen worden in samenspraak met de cliëntenraad . Indien deze interventie niet tot een goede oplossing van het
conflict leidt, zal de directie van Stichting Groen Hulpverlening geïnformeerd worden en het bemiddelingstraject op zich
nemen. Hierbij zijn de uitspraken van de directie van Stichting Groen Hulpverlening bindend voor alle partijen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Ermelo op 01 januari 2021

Handtekening Directeur:

Handtekening Zorgvrager:

Mevrouw ….

De heer/mevrouw….
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Bijlage 16: Verantwoording OFF uren
OFF uren
Deze uren staan voor overstijgende face-to-face uren die Stichting Groen Hulpverlening wekelijks doorberekend aan haar
(ambulante) zorgvragers. Dit zijn uren die zoals de naam al zegt; face-to-face worden ingezet overstijgend aan de uren
die al worden ingezet door de vaste begeleider(s). Dit verantwoordingsverslag is bedoeld om de inzet van deze OFF uren
inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen; zowel intern als extern. Deze OFF uren worden alleen geschreven binnen de
ambulante zorgproducten; TA 24u en TA WMO. Binnen het zorgproduct TC is ervoor gekozen de OFF uren te integreren
in een totaalpakket; zo worden de nachten gezamenlijk ingekocht door de zorgvragers en de face to face
begeleidingsmomenten worden berekend met het budget wat overblijft na deze gezamenlijke inkoop; deze
begeleidingsmomenten kunnen ingezet worden door zowel begeleiders als door personeel vanuit het TL of wel vanuit
het TP&O. De keuze is hierop gevallen doordat het een toezicht zorgproduct betreft met een andere verantwoording qua
inzet uren dan binnen de ambulante teams. De verantwoording hiervan kunt u ook terugvinden in het
kwaliteitshandboek.
Afkortingen op een rijtje
Om dit document goed te kunnen lezen hier een overzicht van de gebruikte afkortingen
Omschrijving functie of product

Afkorting

Overstijgende face to face uren

OFF uren

Directieteam

DI

Team Leidinggevenden

TL

Team personeel en ondersteuning

TP&O

Team Ambulant 24 uurs zorg in de nabijheid

TA 24u

Team Ambulant individuele uren middels WMO

TA WMO

Team Centrum 24 uur toezicht locatie

TC

Zorgmanager

ZOMA

Coördinator

CO

Orthopedagoog

OP

Administratief medewerker

AM

Facilitair medewerker

FM

Kwantiteit OFF uren
Per zorgproduct binnen Stichting Groen Hulpverlening fluctueert de kwantiteit van de OFF uren. In onderstaande tabel
zal dit worden uitgesplitst per zorgproduct.
Zorgproduct

Aantal uren per week

TA 24u

2

TA WMO

1

Verdeling OFF uren
De reden dat de OFF uren verschillen hangt samen met het zorgaanbod wat op maat wordt geleverd.
Binnen het zorgaanbod van TA 24u; wonen de zorgvragers meestal in een woning van Stichting Groen Hulpverlening,
hierdoor worden er OFF uren ingezet door onze FM, maar bij het zorgproduct TA WMO, wonen de zorgvragers in een
eigen woning en dragen zij dus ook de verantwoordelijkheid voor klusjes binnen hun eigen woning; dan worden er geen
OFF uren meer ingezet door onze FM. Ook is er een verschil qua inzet uren door de ZOMA en de CO; doordat de zorgvrager
binnen TA WMO zelfstandiger is, zal de ZOMA en de CO minder uren hoeven te investeren. In de volgende tabel zetten
we de globale verdeling van de OFF uren verder uiteen.
Zorgproduct

DI

TA 24u
TA WMO

OP

ZOMA

CO

AM

FM

TOTAAL

0,25

0,75

0,5

0,25

0,25

2

0,25

0,25

0,25

0,25

0

1
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Bijlage 17: Checklist inwerken nieuwe collega’s Team Centrum
Algemene informatie
• Laten zien waar de sleutels liggen en waar ze voor gebruikt worden (nooit ongevraagd een appartement binnen gaan.
Behalve in geval van nood).
• Rondleiding geven en laten zien wie waar woont (boven en verderop in de straat).
• Laten zien in Dropbox waar de profielschetsen van de zorgvragers te vinden zijn. Deze kunnen samen doorgenomen
en toegelicht worden.
• Mappen in de zwarte archiefkast doornemen.
• Wijzen op de overige archiefkasten.
• Uitleg van overige zaken die op de borden hangen.
• Aan het begin van je dienst agenda controleren op afspraken.
• Overdrachtsmoment is tussen 17:00 – 17:30.
• Extra wijzen op de werkwijze die op het bord hangt als reminder wat er moet gebeuren.
• Wijzen op de rode map met afspraken. Deze kijk je voor je dienst door.
• Uitleggen; je verlaat TC alleen voor huisbezoeken. Niet voor boodschappen o.i.d.
• Uitleggen wat te doen bij noodsituaties (wijzen op afspraken en regels op het bord voor de uit te zetten lijnen.)
• Wijzen op de inlooptijd van externe zorgvragers en hoe hier mee om te gaan.
• Erop wijzen dat wij geen medische of lichamelijke handelingen uitvoeren.
• Uitleg contactformulier in rapportages.
• Uitleg aanvragen vrije dagen/vakantie.
• Uitleg ziekmelden.
• Doornemen van het kwaliteitshandboek (inclusief protocollen, AVG en meldcode).
• Uitleg ZIlliZ.
Telefoon
• Uitleg telefoon TC (bij appen je naam vermelden, tijdens diensten altijd appen vanaf deze telefoon)
• Uitleg noodtelefoon en wijzen op protocollen handboek en hand-out op bord. Deze neem je samen door. Checken of
het helder is hoe er gehandeld moet worden wanneer iemand belt en welke lijnen er uitgezet moeten worden. Maak
hierbij onderscheid tussen de procedures bij het bellen van interne of externe zorgvragers.
• Benadrukken; telefoons moeten altijd mee als je op huisbezoek bij een zorgvrager gaat!
• Wijzen op het checken van het geluid van de telefoons bij het beginnen van je dienst
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Bijlage 18: Opdrachten stagiaires
Wanneer er informatie voor stageopdrachten nodig is, is het van belang om de volgende stappen te nemen.
• Documenten van zorgvragers mogen alleen op de TC laptop aangepast worden. Zorg er wel voor dat dit in een apart
document gedaan wordt, zodat het officiële document niet wijzigt.
• Alle namen in het document moeten gewijzigd worden naar X of een andere naam.
• De naam van het document moet gewijzigd worden, zodat ook deze niet verwijst naar de zorgvrager.
• Wanneer het document aangepast is, wordt het eerst naar de coördinator gestuurd. Zolang er vanuit de coördinator
geen goedkeuring is mag het document niet gebruikt worden voor stage opdrachten.
• Wanneer de coördinator akkoord is stuurt hij/zij het document naar de eigen mail van de stagiaire.
• Informatie die zorginhoudelijk niet over de zorgvrager gaat, zoals beleid/ werkwijze, mag door stagiaires gebruikt
worden. Ook hier geldt; eerst naar de coördinator sturen ter goedkeuring alvorens het gebruikt wordt voor stage
opdrachten.
• Stagiaires mogen hun opdrachten in de hiervoor bestemde map uploaden.
Omgang persoonlijke informatie
Omdat er veel met persoonlijke informatie wordt gewerkt op TC is het van belang om er alert op te zijn welke informatie
gedeeld wordt met stagiaires.
• Stagiaires mogen geen mail/telefonisch contact hebben met derden omtrent zorgvragers.
• Stagiaires mogen mails opstellen, maar deze worden gecontroleerd en ondertekend door de dienstdoende
begeleiding.
• Er wordt kritisch gekeken welke informatie gedeeld wordt met stagiaires. Zorginhoudelijke informatie wordt niet met
stagiaires gedeeld.
• Wanneer er voor een opdracht zorginhoudelijke informatie nodig is, wordt dit eerste met de desbetreffende
zorgvrager overlegd.
Taken stagiaires
• groepsactiviteiten organiseren;
• contact onderhouden met zorgvragers binnen de toezichtlocatie;
• ondersteunen van zorgvragers bij praktische hulpvragen;
• dagrapportage maken (deze wordt nagekeken en verstuurd door de dienstdoende begeleider);
• bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan;
• leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven;
• het maken van schoolopdrachten;
• uitvoeren van huishoudelijke taken;
• activiteiten bedenken.
Verwachtingen stagiaire
• initiatief nemen in de vorm van gesprekken plannen, praktijkopleider raadplegen;
• vragen stellen;
• inzet, enthousiasme en motivatie tonen om de stage tot een goed einde te brengen;
• respectvolle omgang met zorgvragers en collega’s;
• discretie: geen informatie uitwisselen met of over zorgvragers in bijzijn van andere zorgvragers of informatie naar
buiten brengen;
• kennis opdoen via verschillende kanalen;
• openstaan voor feedback en hier om vragen, ook bij collega’s;
• afspraken nakomen;
• voorkomende diensten draaien;
• zorgdragen voor verslaglegging.

Zaken op beleidsniveau of leidinggevend niveau worden opgepakt door de coördinator of de dienstdoende begeleider.
Deze mogen niet weggezet worden bij stagiaires.
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Bijlage 19: Personeelshandboek Stichting Groen Hulpverlening

Hoofdstuk 1

Introductie

Welkom bij Stichting Groen Hulpverlening! Dit handboek is bedoeld voor alle medewerkers van Stichting Groen
Hulpverlening om vertrouwd te raken met de organisatie waar je onderdeel van uitmaakt. Het doel van dit handboek is
om je alle relevante informatie en richtlijnen te geven, die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren binnen de
organisatie. Iedere medewerker ontvangt een exemplaar van dit handboek. Op het moment dat er een herziene versie
van het personeelshandboek verschijnt vervalt het tot dan toe geldende handboek.

1.1

Toepassing handboek

De inhoud van het personeelshandboek is van toepassing op alle medewerkers van Stichting Groen Hulpverlening tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2

Doorwerking CAO in individuele arbeidsovereenkomst

In de van toepassing zijnde CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst) Gehandicaptenzorg is een aantal
arbeidsvoorwaarden inhoudelijk geregeld. Iedere medewerker ontvangt bij indiensttreding bij Stichting Groen
Hulpverlening een exemplaar van deze CAO Gehandicaptenzorg. De CAO maakt onderdeel uit van de individuele
arbeidsovereenkomst.

1.3

Doorwerking personeelshandboek in individuele arbeidsovereenkomst

Bepalingen opgenomen in dit personeelshandboek zijn van toepassing op de medewerkers, in dienst van de Stichting
Groen Hulpverlening, waar in de individuele arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar dit personeelshandboek. De
regelingen maken daarmee deel uit van de individuele arbeidsovereenkomsten.
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Hoofdstuk 2
2.1

Organisatie

Geschiedenis

Op 1 juni 2014 hebben Emmelieke Dorst en Tanja Tirion Stichting Groen Hulpverlening opgericht om zorg te kunnen
bieden aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Stichting Groen Hulpverlening wil graag de
nadruk leggen op kleinschaligheid. Grote instellingen zijn vaak erg onpersoonlijk en ook het personeel is niet altijd
volledig betrokken bij de zorgvragers. Met dit in het achterhoofd is de Stichting Groen Hulpverlening gestart als
kleinschalige zorginstelling. Aangezien wij met gemeenschapsgelden werken, hebben wij de rechtsvorm per 1 januari
2021 officieel omgezet Stichting Groen Hulpverlening werkzaam zullen zijn.

2.2

Kernwaarden

Onze kernwaarden zeggen iets over ons. Hoe willen we met elkaar omgaan en wie zijn wij?
Betrokken
We weten wat onze zorgvrager wil en kan en sluiten hierbij aan
Betrouwbaar
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Aanspreekbaar
We zijn aanspreekbaar op ons handelen en gedrag.
We praten met elkaar en niet over elkaar.
Authentiek
We zijn eerlijk en staan met beide benen op de grond.

2.3

Missie

Stichting Groen Hulpverlening zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking bij ons
kunnen wonen en zich thuis voelen door middel van een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de
beschikbare middelen efficiënt in. Onze zorgvragers zijn tevreden en kunnen zoveel mogelijk hun leven leiden zoals zij
dat willen. Wij spelen snel en flexibel in op vragen van zorgvragers en zoeken daarbij altijd naar passende oplossingen
waar dat het beste past samen met andere in de groep. Zorgvragers voelen zich gewaardeerd om wie ze zijn. We zien
de mogelijkheden van de zorgvrager, niet de beperkingen.

88

Hoofdstuk 3
3.1

Algemeen

Wijziging van het handboek

Stichting Groen Hulpverlening volgt de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving in arbeidsrechtelijke
en fiscale zin. Dit houdt in dat wettelijke maatregelen moeten worden toegepast, zodra de (gewijzigde) wet of
regelgeving in werking treedt. Daarnaast kan de Stichting Groen Hulpverlening het personeelshandboek eenzijdig
wijzigen indien het zwaarwichtige belang daarbij zodanig is, dat belangen van de medewerkers die hierdoor mogelijk
worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken.

3.2

Geheimhouding

Het is aan de medewerker niet toegestaan om tijdens of na het dienstverband vertrouwelijke informatie aan derden te
geven. Informatie is vertrouwelijk wanneer de Stichting Groen Hulpverlening dit uitdrukkelijk heeft verklaard of indien
de medewerker dit redelijkerwijs uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Gaat de medewerker ertoe over om
vertrouwelijke informatie aan derden te geven, dan kom je je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na.
Overtreding van het geheimhoudingsbeding kan leiden tot ontslag en zelfs een boete, ook nadat je uit dienst bent. In
uitzonderlijke situaties kan overtreding van het geheimhoudingsbeding gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld wanneer je
als klokkenluider misstanden naar buiten brengt. Als je erover denkt om het geheimhoudingsbeding te overtreden, is
het verstandig om al in een zeer vroeg stadium contact op te nemen met de Stichting Groen Hulpverlening. Het spreekt
voor zich dat alle gegevens met betrekking tot onze zorgvragers vertrouwelijk zijn.

3.3

Registratie van personeelsgegevens

In de personeelsadministratie worden alleen die gegevens opgenomen, die noodzakelijk zijn in de relatie Stichting
Groen Hulpverlening- werknemer, zoals je naw- en contactgegevens en verslagen van voortgangsgesprekken en
eventueel brieven en/of mails. Ook zijn gegevens opgenomen die wij wettelijke verplicht moeten bewaren
(bijvoorbeeld je kopie paspoort). Stichting Groen Hulpverlening gaat met persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk
om. Gegevens worden verstrekt aan de belastingdienst en de bank voor het doen van de betalingen. Indien je het
wenst kun je je eigen personeelsdossier inzien. Vraag dit even aan de bestuurder. Als je uit dienst gaat bewaren we
jouw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht is, dat wil zeggen maximaal zeven jaar voor de gegevens van de
belastingdienst. Overige gegevens maximaal twee jaar.

3.4

Aanvang, duur en wijziging van de arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst stelt Stichting Groen Hulpverlening een arbeidsovereenkomst op,
waarin minimaal de volgende zaken zijn vermeld:
datum van ingang en de duur van de arbeidsovereenkomst
de proeftijd
datum van beëindiging (indien van toepassing)
functie
salaris
omvang van de aanstelling in uren per week
aantal vakantiedagen
opzegtermijn
geheimhoudingsbeding
relatiebeding
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst
en in de arbeidsvoorwaarden, worden door Stichting Groen Hulpverlening schriftelijk bevestigd. De CAO
Gehandicaptenzorg is van toepassing op je arbeidsovereenkomst.

3.5

Functie

Van alle vaste functies bij Stichting Groen Hulpverlening is een functieprofiel opgesteld.
Van alle medewerkers wordt een optimale inzet voor het bereiken van de doelstellingen verwacht. Als Stichting Groen
Hulpverlening dit nodig acht, kan de medewerker op verzoek van Stichting Groen Hulpverlening tijdelijk ook andere dan
de gebruikelijke werkzaamheden verrichten, zonder dat dit tot wijziging van het salaris leidt. Het moet hierbij wel gaan
om een redelijk verzoek van Stichting Groen Hulpverlening.
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3.6

Einde dienstverband

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen, te allen tijde en zonder inachtneming van een
opzegtermijn worden beëindigd. De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verneemt uiterlijk
een kalendermaand voor het bereiken van de einddatum van de arbeidsovereenkomst of de Stichting Groen
Hulpverlening voornemens is het dienstverband voort te zetten. Wordt het dienstverband niet voortgezet, dan eindigt
deze van rechtswege bij het verstrijken van de vooraf gestelde tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
Stichting Groen Hulpverlening maakt gebruik van het wettelijk toegestane aantal tijdelijke dienstverbanden, tenzij
anders is overeengekomen in bijvoorbeeld de CAO.
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van de geldende
opzeggingsbepalingen en de wettelijke opzegtermijn. Met uitzondering van opzegging tijdens de proeftijd en bij de in
de hieronder opgesomde redenen, vindt opzegging van de arbeidsovereenkomst zodanig plaats, dat het einde van de
opzegtermijn samenvalt met het einde van de kalendermaand.
De opzegtermijn is niet van toepassing wanneer er sprake is van:
ontslag op staande voet wegens dringende reden
ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij rechterlijke uitspraak wegens gewichtige redenen
bij wederzijds goedvinden
bij overlijden
bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
De eindafrekening vindt plaats in de maand die volgt op de maand van de uitdiensttreding.

3.7

Arbeidsduur

Een fulltime werkweek bedraagt 36 uur. Er wordt gewerkt met een rooster. Hierbij zijn er vroege, late en slaapdiensten
die worden ingepland. Er wordt bij het maken van het rooster zo veel mogelijk rekening gehouden met de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers, om het ziekteverzuim en de werkdruk zo laag mogelijk te houden. Elke maand is
er een teamoverleg. Hierbij wordt ieder teamlid geacht aanwezig te zijn, ongeacht of dit op een roostervrije dag
plaatsvindt.
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Hoofstuk 4
4.1

Gedragsregels

Nevenactiviteiten

Voor alle nevenactiviteiten, betaald en onbetaald, moet je toestemming hebben van de Stichting Groen Hulpverlening.
Stichting Groen Hulpverlening kan het weigeren als er sprake is, of mogelijk in de toekomst kan ontstaan van schade
voor de Stichting Groen Hulpverlening. Hierbij kan worden gedacht aan mindere beschikbaarheid voor de Stichting
Groen Hulpverlening, conflicterende belangen door werk voor een concurrent of het in het algemeen niet kunnen
combineren van de nevenwerkzaamheden met de eigen werkzaamheden. Ook kunnen de nevenwerkzaamheden ertoe
leiden dat op collega’s een extra beroep moet worden gedaan, respectievelijk tot onredelijke eisen aangaande het
rooster tot gevolg heeft.

4.2

Kledingvoorschriften en uiterlijke verzorging

Als werknemer bij Stichting Groen Hulpverlening kom je dagelijks en veelvuldig in contact met zorgvragers. Stichting
Groen Hulpverlening wil graag een professionele uitstraling uitdragen, waarbij het ook belangrijk is dat de medewerker
er verzorgd en representatief uitziet. De medewerker is het visitekaartje van Stichting Groen Hulpverlening en een
voorbeeld voor de zorgvragers. Wat wordt verstaan onder een verzorgd en representatief uiterlijk:
je persoonlijke hygiëne is frisgewassen
aandacht aan het kapsel
geen onaangename geurtjes en/of vlekken op je kleding
qua kleding is gekleed casual een goede richtlijn
vermijd outfits die je naar het strand of een nachtclub zou dragen

4.3

Alcohol-, rook- en drugsbeleid

Het in bezit hebben, verhandelen, uitdelen en/of gebruik van drugs en alcoholhoudende dranken tijdens
werkzaamheden, alsmede het onder invloed zijn hiervan, is ten strengste verboden. In de woningen van Stichting Groen
Hulpverlening geldt voor alle medewerkers, stagiaires, bezoekers en anderen een algeheel rookverbod.
Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bedoelde rookruimtes en buiten op de daarvoor aangegeven plaatsen. Dit
rookbeleid geldt ook voor het roken van e-sigaretten en andere op rookwaren gelijkende producten.

4.4

Ongewenst gedrag

Door Stichting Groen Hulpverlening wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst
gedrag op welk niveau dan ook niet geaccepteerd. Deze regeling beoogt willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling
binnen onze organisatie te voorkomen en te bestrijden. Medewerkers die onverhoopt toch te maken krijgen met dit
soort ongewenst gedrag wordt de gelegenheid gegeven om daaraan een einde te maken. Bij Stichting Groen
Hulpverlening wordt daartoe actief beleid gevoerd op het gebied van preventie en bestrijding van welke agressie,
geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op het werk dan ook. Onder ongewenst gedrag wordt onder andere
verstaan: onheuse bejegening, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie vanwege uiterlijk, ras, leeftijd, religie,
nationaliteit, functie of seksuele geaardheid. Klachten over ongewenst gedrag zullen door Stichting Groen
Hulpverlening serieus worden behandeld. Indien de medewerker een vorm van ongewenst gedrag signaleert kan hij dit
melden bij de Stichting Groen Hulpverlening dan wel bij de vertrouwenspersoon. Binnen Stichting Groen Hulpverlening
is Elvira Verburgt aangewezen als vertrouwenspersoon.

4.5

Bedrijfseigendommen

Alle bedrijfseigendommen, van welke aard dan ook, die aan medewerker ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven
eigendom van de Stichting Groen Hulpverlening. Deze bedrijfseigendommen moeten dan ook bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, uiterlijk op de laatste werkdag, bij Stichting Groen Hulpverlening worden ingeleverd.
Bedrijfseigendommen van Stichting Groen Hulpverlening worden altijd met zorg en voorzichtigheid gebruikt.
Handleidingen dienen te worden gelezen en nageleefd en aanwijzingen over het gebruik dienen te worden opgevolgd.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Groen Hulpverlening mogen de bedrijfseigendommen niet
voor privédoeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

4.6

Diefstal

Indien een medewerker, op welke wijze dan ook, eigendommen van Stichting Groen Hulpverlening ontvreemdt en/of
fraude pleegt in welke vorm dan ook, zal Stichting Groen Hulpverlening hiervan aangifte doen bij de politie en zal de
medewerker op staande voet worden ontslagen.
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4.7

Giften

Medewerkers mogen geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van zorgvragers of hun verwanten vorderen,
verzoeken of aannemen, tenzij Stichting Groen Hulpverlening hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft
gegeven. Wanneer een medewerker voornoemde regel overtreedt, kan Stichting Groen Hulpverlening een disciplinaire
maatregel opleggen.

4.8

Software en pc gebruik

De medewerker mag alleen voor werk gerelateerde doeleinden bij Stichting Groen Hulpverlening gebruik maken van de
door Stichting Groen Hulpverlening ter beschikking gestelde computer(s) en de daarop geïnstalleerde software, dit
beperkt zich niet tot internet en email. Indien hij voor een ongeoorloofd doel van een computer van Stichting Groen
Hulpverlening gebruik maakt, dan is de medewerker aansprakelijk voor eventuele daardoor ontstane schade aan de
computer en/of software en/of anderszins. Het downloaden en installeren van software is slechts toegestaan nadat
daartoe toestemming is verleend door Stichting Groen Hulpverlening. Het staat Stichting Groen Hulpverlening vrij om
periodiek te controleren of de medewerker zich houdt aan de onderhavige gedragsregels. Hierbij kan de Stichting
Groen Hulpverlening gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle instellen. Deze controle beperkt zich
in beginsel tot verkeersgegevens. Slechts in het geval van zwaarwegende redenen kan er controle plaatsvinden op de
inhoud.

4.9

Beveiliging

Toegang tot de systemen wordt zoveel mogelijk beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord of andere
beveiligingsmiddelen. De medewerker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn eigen gebruikersaccount. De
medewerker moet alle redelijke maatregelen treffen voor de beveiliging en geheimhouding van het wachtwoord.
Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De medewerker zal het computersysteem zorgvuldig
beheren en bij (tijdelijke) afwezigheid ervoor zorgdragen dat het systeem niet door anderen misbruikt of ingezien kan
worden. In het belang van de continuïteit van de werkzaamheden zal de medewerker alle benodigde informatie
verstrekken, eventueel door het beschikbaar stellen van de persoonlijke inloggegevens.

4.10

E-mail

Het is de medewerker niet toegestaan het e-mailsysteem te gebruiken om dreigende, beledigende, seksueel getinte
dan wel discriminerende berichten of kettingbrieven te versturen. Ook is het niet toegestaan om berichten te versturen
waarin vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie is opgenomen of waaruit dergelijke informatie kan worden afgeleid. Indien
e sprake is van vertrouwelijke en gevoelige informatie wordt gebruik gemaakt van een beveiligde e-mailverbinding.

4.11

Internet

Het is de medewerker niet toegestaan een website te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend,
beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Het is de medewerker niet toegestaan om data te ontvangen,
bewerken of versturen die de goede naam van de Stichting Groen Hulpverlening of andere medewerkers kan schaden.
Ook is het de medewerker niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen te verschaffen,
waaronder begrepen het hacken of omzeilen van (interne) beveiligingssystemen.

4.12

Laptop en mobiele telefoon

Mobiele apparaten die zijn uitgegeven door Stichting Groen Hulpverlening zijn uitsluitend bedoeld voor de uitoefening
van de werkzaamheden. Stichting Groen Hulpverlening behoudt zich het recht voor om het gebruik van het apparaat en
de facturen van mobiele telefoons te controleren om een juist gebruik te bevestigen. Het gebruik van een privé mobiele
telefoon is niet toegestaan tijdens de werkzaamheden/diensten bij Groen Hulpverlening.

4.13

Gedragscode Sociale media

Het begrip ‘sociale media’ is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee gebruikers, zonder veel
redactie, informatie met elkaar delen. Hieronder vallen onder andere blogs (zoals Twitter), fora, sociale netwerken
(zoals Instagram, Facebook en LinkedIn) en YouTube. Medewerker dient zich bewust te zijn van de gevolgen voor
Stichting Groen Hulpverlening en haar relaties van ongepaste, onjuiste, beledigende, bedreigende of slecht
geformuleerde uitlatingen op sociaal media. Medewerkers mogen alleen namens Stichting Groen Hulpverlening in
sociale media communiceren, indien zij hiertoe expliciet bevoegd zijn verklaard. Indien medewerker door derden wordt
gevraagd om namens Stichting Groen Hulpverlening uitlatingen te doen, moet hij hiervoor vooraf toestemming krijgen.
Het is medewerker alleen toegestaan een bedrijfsprofiel, - groep, of - netwerk aan te maken als zij daarvoor expliciete
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toestemming hebben van de Stichting Groen Hulpverlening. Een medewerker dient zich, tenzij hij daartoe expliciete
opdracht heeft gekregen te onthouden van:
het verstrekken van persoonlijke informatie over collega’s of zorgvragers
het geven van financiële informatie over Stichting Groen Hulpverlening
het geven van informatie over diensten van Stichting Groen Hulpverlening
het doen van uitlatingen over concurrerende organisaties
De medewerker beperkt zijn uitlatingen in sociale media namens Stichting Groen Hulpverlening tot reeds in
bedrijfspublicaties en persberichten bekendgemaakte informatie. De medewerker onthoudt zich van het gebruik van
logo’s, artikelen, video’s, afbeeldingen, handelsmerken en dergelijke van Stichting Groen Hulpverlening, tenzij hij
hiervoor toestemming heeft gekregen.
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Hoofdstuk 5 Vakantie (-toeslag) en verlof
5.1

Vakantiedagen

In een vakantiejaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, heeft een medewerker recht op verlofdagen bij
een voltijd dienstverband met behoud van salaris. Het recht op verlofdagen wordt naar rato van de omvang van de
aanstelling en naar rato van de lengte van het dienstverband in het betreffende jaar vastgesteld.

5.2

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen, 20 dagen (144 uren) op basis van een voltijd dienstverband, mogen worden meegenomen
naar het nieuwe jaar en hebben een vervaltermijn van 3 maanden. Het is de bedoeling dat alle voor een jaar
toegekende dagen in het betreffende jaar worden opgenomen. Hiertoe gelden de volgende huisregels: neem tenminste
éénmaal per jaar een aaneengesloten periode van twee weken vakantie op. Alleen als daarmee vooraf instemming is
verkregen van het bestuur, kunnen, afwijkend van bovengenoemde afspraken, vakantiedagen worden opgespaard.

5.3

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen

Het uitbetalen van verlof geldt uitsluitend voor vakantiedagen boven het wettelijk verplichte minimum aantal dagen
per jaar of voor extra dagen die zijn gespaard in het voorgaande jaar.

5.4

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt het tegoed of eventueel tekort aan vakantiedagen verrekend met de
eindafrekening. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan Stichting Groen Hulpverlening ook verzoeken de nog
niet opgenomen vakantiedagen alsnog op te nemen. Als (in bijzondere situaties) voorafgaand aan de uitdiensttreding,
vrijstelling van werkzaamheden is verleend, wordt het restant vakantiedagen geacht te zijn opgenomen.

5.5

Werkwijze bij opnemen van vakantiedagen

Zorg ervoor dat je bij het opnemen van vakantie de vakantieperiode binnen je team afstemt. Het voornemen tot het
opnemen van verlofdagen moet ook daadwerkelijk een voornemen zijn. Stichting Groen Hulpverlening houdt bij de
besluitvorming over verlof, geen rekening met reizen die al geboekt zijn voordat er toestemming is gevraagd. In de
uitzonderlijke gevallen waarin Stichting Groen Hulpverlening onbetaald verlof verleent, komt het recht op salaris,
vakantiedagen, pensioenopbouw en overige bijdragen en/of vergoedingen gedurende deze periode te vervallen. Voor
verzekeringen en dergelijke moet je dan zelf zorgdragen. Bij het opnemen van vakantiedagen zal te allen tijde rekening
moeten worden gehouden met het dienstrooster. Bij de wens om meer dan een week aaneengesloten vakantie op te
nemen, moet dit ruim van tevoren worden aangegeven. De Stichting Groen Hulpverlening zal zoveel mogelijk rekening
houden met deze wens. Hij zal hierbij de belangen van de collega’s (en zorgvragers) mee laten wegen, waarbij er voor
een eerlijke verdeling van de vakanties in het rooster zal worden gezorgd. Doktersbezoek dient zoveel mogelijk plaats
te vinden buiten werktijd.

5.6

Ziekte tijdens je vakantie

In geval van ziekte tijdens vakantie of verlof, tellen de vakantiedagen als ziektedagen voor zover de ziekmelding tijdig
plaatsvindt en (bij verblijf in het buitenland) een doktersverklaring kan worden overlegd. Vakantie tijdens een periode
van arbeidsongeschiktheid is alleen toegestaan met toestemming van Stichting Groen Hulpverlening.

5.7

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag wordt opgebouwd over de periode 1 mei tot en met 30 april. De jaarlijkse vakantietoeslag bedraagt
8% van het in voornoemde periode genoten brutosalaris en wordt achteraf betaald. Indien het dienstverband om welke
reden dan ook eindigt wordt de vakantietoeslag naar rato uitgekeerd bij de eindafrekening. De vakantietoeslag wordt
niet toegepast op een bonus. De vakantietoeslag wordt uitbetaald conform wat is afgesproken in de individuele
arbeidsovereenkomst.

5.8

Zwangerschapsverlof

Bij zwangerschap ontstaat recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof duurt 16 weken en gaat in tussen de
6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. In principe is de keuze van de start van het verlof vrij, wel ligt
voor de hand om het verlof eerder in te laten gaan als sprake is van klachten, die leiden tot ziekteverzuim. De periode
waarin voorafgaand aan de bevalling langer is doorgewerkt, kan na de bevalling bij het bevallingsverlof worden
opgeteld. De gewenste ingangsdatum van het verlof dient uiterlijk 10 weken voor de uitgerekende datum te worden
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doorgegeven aan het bestuur. De opbouw van vakantierechten loopt gedurende het zwangerschapsverlof gewoon
door. Uiterlijk 2 weken voor de afloop van het bevallingsverlof dien je contact op te nemen met je leidinggevende om
de hervatting van de werkzaamheden na het bevallingsverlof te bespreken. Bij zwangerschap verstrekt de zwangere
medewerker aan Stichting Groen Hulpverlening een zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige. Hierop staat
de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld. Zodra het zwangerschapsverlof ingaat, wordt het formulier ‘Aanvraag
uitkering Wet arbeid en zorg’ ingevuld en tezamen met de zwangerschapsverklaring toegezonden aan het UWV.
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Hoofdstuk 6 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
6.1

Ziek- en herstelmelding

In geval van ziekte of wanneer je om andere redenen niet in staat bent om te werken, moet dit zo spoedig mogelijk
worden gemeld vóór de aanvang van de dienst bij de Stichting Groen Hulpverlening, of op een zodanig tijdstip dat de
continuïteit van de werkzaamheden kan worden gewaarborgd. De ziekmelding wordt telefonisch/per e-mail/per
sms/per Signal doorgegeven aan je leidinggevende. Het is niet de bedoeling dat je de ziekmelding aan een collega
doorgeeft. Daarbij dien je de geschatte duur te vermelden en geef je een eventueel afwijkend (verpleeg)adres door.
Verder dien je tijdens de periode van ziekte, in ieder geval telefonisch bereikbaar te zijn. Zodra je weer hersteld bent,
geef je dit door aan de leidinggevende. Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, meld je je persoonlijk af bij
jouw leidinggevende.

6.2

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De medewerker die wegens ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap en bevalling als bedoeld in artikel
7:629 Burgerlijk Wetboek (BW) niet in staat is om te werken heeft:
gedurende een tijdvak van 52 weken aanspraak op doorbetaling van 100% van het naar tijdruimte vastgestelde
brutoloon door de Stichting Groen Hulpverlening
gedurende een tijdvak van 52 weken aanspraak op doorbetaling van 70% van het naar tijdruimte vastgestelde
brutoloon door de Stichting Groen Hulpverlening

6.3

Verzuimbegeleiding

Stichting Groen Hulpverlening is verantwoordelijk voor een goede verzuimbegeleiding, dat wil zeggen hij zich na de
ziekmelding op de hoogte blijft stellen van de voortgang van de ziekte en het herstel. Bij langdurig verzuim zal er in
ieder geval contact worden opgenomen om te vragen hoe het met je gaat en om informatie te krijgen over de
ontwikkelingen van de ziekte en het herstel. Indien je 3 keer of meer per jaar verzuimt, voert de leidinggevende een
verzuimgesprek met jou. In dit gesprek zal worden nagegaan wat de oorzaken zijn van dit frequente verzuim en of er
mogelijkheden zijn om verzuim in de toekomst te voorkomen.

6.4

Meewerken aan herstel

Tijdens de ziekteperiode dien je mee te werken aan jouw herstel. Je mag niets doen dat jouw genezing kan
belemmeren. Bij niet-nakoming van deze verplichting is Stichting Groen Hulpverlening gerechtigd de loondoorbetaling
op te schorten tot het moment waarop je voldoet aan de voorschriften. Meewerken aan herstel houdt ook in dat je
gehoor geeft aan oproepen van de Arbodienst en/of Arboarts en dat je de adviezen van de Arbodienst en/of Arboarts
opvolgt.

6.5

Bevindingen Arboarts

De Arboarts bepaalt de mate waarin je arbeidsongeschikt is voor jouw werk. Deze uitspraak is bindend. Indien een
huisarts of specialist een andere uitspraak doet, dien je dit met de Arbodienst te bespreken en zo nodig een machtiging
te geven aan de Arboarts om contact op te nemen met de behandelend arts. Er wordt van jou verwacht dat je het
advies van de Arboarts volgt. Stichting Groen Hulpverlening volgt eveneens het advies van de Arboarts. Indien één van
beiden het niet eens is met de bevindingen van de Arboarts, dan kan een second opinion worden aangevraagd bij het
een verzekeringsarts van het UWV.

6.6

Activiteiten tijdens ziekte

Je mag tijdens ziekte geen activiteiten verrichten, anders dan die waarvoor de Arboarts en Stichting Groen
Hulpverlening toestemming hebben gegeven. Wanneer je toch activiteiten verricht die naar het oordeel van de
bedrijfsarts het herstel kunnen belemmeren, dan kan Stichting Groen Hulpverlening de loondoorbetaling stopzetten.

6.7

Medisch onderzoek

Je bent verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de Arboarts, indien deze
(eventueel in overleg met de huisarts) een dergelijk onderzoek noodzakelijk acht.

6.8

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Indien je niet (meer) volledig ziek bent, kan de Arboarts gedeeltelijke werkhervatting opdragen. Dat kan het eigen werk
zijn, maar mogelijk ook ander werk, aangepast aan de arbeidsmogelijkheden van dat moment. De Arboarts zal
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aangeven hoeveel uur je kan gaan werken. De leidinggevende bepaalt vervolgens in overleg met jou de werktijden. Als
er op de eigen afdeling geen mogelijkheden voor werkhervatting bestaan, kan naar een andere passende werkplek
worden gezocht. Je bent verplicht andere passende werkzaamheden te verrichten.

6.9

Verlof tijdens ziekte

Tijdens ziekte bouw je op normale wijze verlof op. Voor de re-integrerende medewerkers heeft vakantie hetzelfde doel
als voor gezonde medewerkers, namelijk herstellen en/ of uitrusten van verplichtingen voortvloeiende uit de
dienstbetrekking, ook al zijn dat andere verplichtingen dan het verrichten van de eigen arbeid. Als de zieke medewerker
tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn verplichting tot re-integratie dient hij vakantie op te nemen net als de (gezonde)
medewerker die tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn arbeidsverplichtingen. Stichting Groen Hulpverlening behoudt
zich evenwel het recht voor om de arbeidsongeschikte medewerker toestemming om met vakantie te gaan te
ontzeggen als de geplande vakantie in overleg met de Arboarts het herstel van de medewerker zou kunnen
belemmeren.

6.10

Aansprakelijkheid derde

In het geval dat de arbeidsongeschiktheid van medewerker is veroorzaakt door toedoen van een aansprakelijke derde,
dan is de medewerker verplicht volledige medewerking te verlenen, het verstrekken van medische gegevens aan de
Arboarts welke noodzakelijk zijn om Stichting Groen Hulpverlening in staat te stellen zijn regresrecht ten volle uit te
oefenen.

6.11

Sancties

Als Stichting Groen Hulpverlening of Arboarts een overtreding van één van verzuimvoorschriften constateert, wordt
medewerker hierover schriftelijk geïnformeerd en worden eventuele sancties schriftelijk bevestigd aan de medewerker.
Stichting Groen Hulpverlening is gerechtigd in dat geval de loondoorbetaling op te schorten en kan overgaan tot ontslag
op staande voet.

6.12

Arbeidsomstandigheden: veiligheid, gezondheid en welzijn

Stichting Groen Hulpverlening zal, mede op grond van de daartoe strekkende wetsbepalingen, bij voortduring streven
naar de verzekering van de veiligheid en de bevordering van de gezondheid en het welzijn door de handhaving en
verbetering van de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Ter voorkoming van situaties die de veiligheid of de
gezondheid in gevaar brengen en ter bevordering van het algemeen welzijn, is de medewerker gehouden in zijn
werkzaamheden de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. Onder andere dient hij daarvoor de
veiligheidsvoorschriften ten alle tijde op te volgen. Loopt de medewerker op grond van de risico-inventarisatie en evaluatie een risico, of geeft hij zelf aan dat hij een gezondheidsrisico loopt, dan zal hij onder medisch toezicht worden
geplaatst. Hiervoor wordt de bijstand ingeroepen van de Arbodienst. Daarnaast word hij in de gelegenheid gesteld om
naar het spreekuur van de Arboarts te gaan. Grote en kleine ongevallen, grote materiële schade alsmede onveilige
situaties/handelingen dienen te allen tijde gemeld te worden bij de Stichting Groen Hulpverlening. Incidenten worden
vervolgens geregistreerd en geanalyseerd om herhaling van soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.
Iedereen die werkzaamheden verricht voor Stichting Groen Hulpverlening is verplicht:
aanwijzingen, die in het belang zijn van de veiligheid, gezondheid en het milieu, door leidinggevenden en/of de
Arbocoördinator op te volgen
(bijna) ongevallen en incidenten (brand-, milieu- en materiële schade) en onveilige situatie en/of handelingen direct te
melden noodzakelijke maatregelen te nemen om erger te voorkomen
zich te houden aan de geldende rookverboden
zich te houden aan de geldende verkeers- en parkeerregels
afval te scheiden en op een verantwoorde manier af te voeren volgens de geldende regels en voorschriften
zorg te dragen voor een schone en overzichtelijke werkplek
De Arbodienst zorgt in opdracht van en in overleg met Stichting Groen Hulpverlening voor:
ziekteverzuimbegeleiding
preventief medisch onderzoek
onderzoek na ziekte of ongeval
open spreekuur bij de Arboarts
arbeidsdeskundig onderzoek
Als de medewerker van mening is dat zijn gezondheid door de werkzaamheden of door andere omstandigheden gevaar
loopt of als hij de Arbodienst over bepaalde onderwerpen wil raadplegen, dan mag hij op eigen initiatief contact
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opnemen met de Arboarts. Er hoeft hiervoor geen toestemming te worden gevraagd aan de Stichting Groen
Hulpverlening. De Arboarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
De medewerker kan een second opinion aanvragen over:
een advies van de Arboarts over verzuimbegeleiding
een arbeidsgezondheidskundig (preventief) onderzoek door de Arboarts
een onderzoek of advies van de Arboarts over de invloed van het werk op de gezondheid
De (eerste) Arboarts verwijst hem dan naar een tweede onafhankelijke Arboarts door.
De tweede Arboarts stuurt zijn advies na overleg door naar de eerste Arboarts. De eerste Arboarts bepaalt zelf of hij zijn
oordeel wil bijstellen. De eerste Arboarts blijft het aanspreekpunt voor Stichting Groen Hulpverlening. Stichting Groen
Hulpverlening betaalt de kosten van de second opinion. De Arboarts is verplicht om beroepsziekten te melden. De
medewerker kan te allen tijde een klacht indienen over de Arboarts. De Arboarts zal hiervoor de procedure uitleggen en
de benodigde stukken ter beschikking stellen.

98

Hoofdstuk 7
7.1

Persoonlijke ontwikkeling

Functionerings- en beoordelingsgesprek

Eenmaal per jaar, vindt met alle medewerkers functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. Het
functioneringsgesprek is een voortgangsgesprek, waarin samen met Stichting Groen Hulpverlening de ontwikkeling van
het functioneren wordt besproken en afspraken worden gemaakt voor de komende periode. Het formulier dat bij deze
gesprekken wordt gehanteerd, ontvang je voorafgaand aan het gesprek. Na het gesprek wordt de inhoud ervan
schriftelijk vastgelegd en ontvang je een kopie. Stichting Groen Hulpverlening verwacht dat iedere medewerker zich
goed op de gesprekken voorbereidt. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt er gekeken naar je functioneren in de
afgelopen periode en je behaalde doelen.

7.2

Opleidingsmogelijkheden

Bij het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers kan de Stichting Groen Hulpverlening er toe
besluiten om een medewerker een functie gerelateerde opleiding te laten volgen. Hiermee wordt bedoeld een studie,
opleiding, cursus of training voor het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor een goede
vervulling van de huidige of toekomstige functie. Aangezien de opleiding die de medewerker volgt functie gerelateerd
is, komen de kosten hiervan volledig voor rekening van de Stichting Groen Hulpverlening. De Stichting Groen
Hulpverlening kan wel een studieovereenkomst met de medewerker afsluiten met afspraken over de tegemoetkoming
in de studiekosten. Als het volgen van onderwijs en/ of het afleggen van tentamens of examens alleen tijdens werktijd
kan plaatsvinden dan ontvangt de medewerker hiervoor (betaald) studieverlof. Soms kan een studie alleen buiten
werktijd gevolgd worden. In dat geval overlegt de medewerker met de leidinggevende hoe hiermee om te gaan.
Indien de medewerker zich onvoldoende inspant om de studie binnen een redelijke termijn met goed gevolg af te
ronden, dan zijn de gemaakte studiekosten voor eigen rekening van de medewerker. De toegekende vergoeding moet
volledig worden terugbetaald wanneer de studie niet succesvol is afgerond. Hierop kunnen uitzonderingen worden
gemaakt wanneer er sprake is van zwaarwegende redenen. Of er sprake is van zwaarwegende redenen zal de
leidinggevende beoordelen.
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Hoofdstuk 8
8.1

Vergoedingen

Reiskosten

Je hebt minimaal recht op een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer van € 0,08 per kilometer,
wanneer je buiten Ermelo woont, voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele
reisafstand van 30 kilometer.
Indien Stichting Groen Hulpverlening toestemming geeft om met je privéauto zakelijke kilometers te rijden, of
dienstreizen te maken met openbaar vervoer (2e klasse), kunnen de hieraan verbonden kosten worden gedeclareerd
middels een declaratieformulier. De kilometervergoeding bedraagt € 0,29 per kilometer. Bij declaraties van reizen met
openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

8.2

Onkosten

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming komen in principe de navolgende kosten in aanmerking om te worden
gedeclareerd:
incidentele parkeerkosten
kosten van vakliteratuur
het bijwonen van evenementen in de lijn van het werk

8.3

Declaratie van kosten

Declaraties kunnen door middel van een declaratieformulier worden ingediend bij het bestuur. Het declareren van
kosten geschiedt binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de onkosten niet meer vergoed
worden.
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Bijlage 20: Arbobeleidsplan Stichting Groen Hulpverlening

Arbobeleidsplan Stichting Groen Hulpverlening
Een richtlijn voor verantwoord werken
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Inleiding
Dit arbobeleidplan is bedoeld voor de medewerkers van Stichting Groen Hulpverlening.
In het Arbobeleidsplan wordt aangegeven:
• de eigen intenties en doelstellingen;
• de beleidsonderdelen;
• de verschillende beleidsonderdelen en hoe deze in de praktijk worden gebracht;
• de afspraken die over taakverdeling in de zorginstelling zijn gemaakt.
Het Arbobeleidsplan is op bestuursniveau vastgesteld.
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Hoofdstuk 1:

Algemeen

De directie van Stichting Groen Hulpverlening is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden. Het arbobeleid is erop gericht om te voorkomen dat de arbeidsrisico's waaraan onze
werknemers worden blootgesteld het niveau van aanvaardbare risico’s kunnen overstijgen.
Indien werknemers van mening zijn dat voor het uitvoeren van werkzaamheden sprake is van onaanvaardbare risico's,
dan hebben zij de verplichting om deze werkzaamheden direct te staken en de directie met onmiddellijk ingang op de
hoogte te stellen van de risico's.
De belangrijkste arbeidsrisico’s in de gehandicaptenzorg zijn fysieke belasting en agressie. Ook risico’s op het gebied van
biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld werkdruk) en de veiligheid van gebouwen en terreinen
zijn van belang.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel medewerker als leidinggevende staat centraal bij het voorkomen of
beperken van arbeidsrisico’s. Hierbij is een cultuur nodig waarbij medewerkers met elkaar en met hun leidinggevende
in gesprek gaan en indien nodig elkaar aanspreken.
De arbeidsrisico's worden in kaart gebracht door het inzetten van de ZorgRie; het branche RI&E instrument voor
zorginstellingen.
Na uitvoering van de RI&E worden de actiepunten uit de RI&E definitief vastgelegd in een Plan van Aanpak. Het
uitgangspunt is dat in het Plan van Aanpak de knelpunten met onaanvaardbare risico's worden opgenomen en de
knelpunten op basis van wettelijke vereisten. Aan elk actiepunt hangt een verantwoordelijke en de termijn van uitvoering.
Het Plan van Aanpak wordt aan alle medewerkers ter beschikking gesteld, met als doel daar in werkoverleg en
procesaanpassingen rekening mee te houden. Indien er aanleiding toe is kunnen deze Arbo-aandachtpunten alsnog aan
het plan van aanpak worden toegevoegd.
Voor de uitvoering van het arbobeleid is het noodzakelijk dat betrokken personen en organisaties bekend zijn. De
gegevens staan vermeld in de bijlage “Betrokken personen en organisaties”.

Hoofdstuk 2:

Preventiemedewerker

Voor het bewaken van het RI&E proces en de voortgang van het plan van aanpak, almede om in te spelen op
veranderingen in de wet- en regelgeving, dan wel bij wijzigingen in onze organisatie, is een preventiemedewerker
aangesteld.
De preventiemedewerker is actief betrokken bij de invulling van het arbobeleid en voorziet de organisatie periodiek van
voortgangsrapportages.
De preventiemedewerker fungeert hierbij tevens als ondersteunend adviseur van de directie en voor de wijze waarop
invulling aan het arbobeleid wordt gegeven.
De preventiemedewerker signaleert en adviseert over arbeidsrisico’s. Zij ondersteunt de directie bij het uitvoeren van
het Arbeidsomstandighedenbeleid en het realiseren van de doelstellingen op alle locaties en bij alle activiteiten binnen
haar werkgebied. Zij voert - in opdracht van de directie - coördinerende en uitvoerende taken op het gebied van
arbeidsomstandigheden uit, zoals:
• coördineren RI&E en opstellen onderdeel arbo in jaarplan;
• incidentenondersteuning;
• werkplekonderzoek en locatieonderzoek;
• organiseren BHV-trainingen;
• opstellen van vlucht- en ontruimingsplannen en het uitvoeren van ontruimingsoefeningen;
• onderhouden contacten met de brandweer en hulpdiensten (uitsluitend op preventieve aspecten).
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Hoofdstuk 3:

Risico- Inventarisatie en –Evaluatie

Om de arbeidsomstandigheden op een locatie te kunnen verbeteren is het belangrijk om te weten waar de
verbeterpunten liggen. Door deze periodiek te inventariseren met een RI&E, kunnen gerichte keuzes worden gemaakt
voor waar als eerste aandacht aan besteed moet worden. Een goede en actuele RI&E vormt hiermee de basis van het
Arbeidsomstandighedenbeleid.
De RI&E bestaat uit drie delen:
1. inventariseren van de gevaren en benodigde risico beperkende maatregelen;
2. evalueren van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn;
3. vaststellen van de te nemen maatregelen in een plan van aanpak.
Het plan van aanpak is geen eindresultaat, maar een startpunt voor het beperken en beheersen van de arbeidsrisico’s.
Het bestaat ten minste uit:
• de maatregelen die zullen worden genomen om gevaren weg te nemen of de kans op schade aan de veiligheid en
gezondheid te beperken;
• de termijn waarbinnen deze maatregelen zullen worden genomen.
Criteria die bepalend zijn voor het opnemen van een maatregel in het plan van aanpak, kunnen zijn:
• de grootte van het risico voor schade aan de veiligheid en gezondheid;
• het te verwachten effect van de maatregel (kosten-batenverhouding);
• het aantal medewerkers dat baat zal hebben bij de voorgenomen maatregel;
• de uitvoerbaarheid van en het draagvlak voor de maatregel;
Inhoud en organisatie RI&E
Elk organisatieonderdeel moet altijd beschikken over een actuele RI&E. Bij gelijkblijvende (arbeids-) omstandigheden is
eenmaal in de vier jaar voldoende. Bij tussentijdse wijzigingen van bijvoorbeeld de huisvesting of de activiteiten moet in
ieder geval voor dat deel de RI&E opnieuw uitgevoerd worden. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geactualiseerd.
De preventiemedewerker ondersteunt de directie bij het uitvoeren van de RI&E. Zij regisseert de uitvoering van de RI&E.
De preventiemedewerker legt het plan van aanpak ter goedkeuring voor aan de directie.

Hoofdstuk 4:

Verzuim

Verzuim binnen Stichting Groen Hulpverlening staat omschreven in het “Personeelshandboek Stichting Groen
Hulpverlening”.
Deskundige diensten
Voor de begeleiding van de (zieke) medewerkers wordt onze organisatie ondersteund door een deskundige dienst
(arbodienst). Naast registratie van het verzuim wordt door de arbodienst tevens het re-integratietraject begeleid. De
bedrijfsarts van de arbodienst is in dit traject belast met de coördinatie van het gehele proces.

Hoofdstuk 5:

Inspectie SZW

Vanuit de overheid wordt door de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de
Arbeidsinspectie) toezicht gehouden op de invulling van de Arbo-verplichtingen. Inspecteurs van de Inspectie SZW
kunnen op basis van een afspraak vooraf, dan wel op eigen initiatief een bezoek aan onze organisatie brengen. In dat
geval wordt in principe een vertegenwoordiging vanuit de directie gevraagd hierbij aanwezig te zijn.
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Hoofdstuk 6:

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Bij signalen met betrekking tot PSA zal door de directie zo spoedig mogelijk een analyse worden uitgevoerd en indien
noodzakelijk zullen direct maatregelen worden getroffen om een geconstateerd probleem bij de bron aan te pakken.
Daartoe worden onder andere de ziekteverzuim gegevens periodiek geëvalueerd.
Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden factoren in de arbeidssituatie verstaan, die stress teweegbrengen.
Denk aan werkdruk en ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. (Chronische)
stress in combinatie met onvoldoende herstel kan leiden tot het negatief ervaren van lichamelijke en sociale gevolgen en
psychische aandoeningen zoals burn-out, overspannenheid, depressie en posttraumatische stressstoornis, met langdurig
verzuim en een grote kans op instroom in de WIA tot gevolg.
Bij werkdruk gaat het om emotionele belasting, de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare tijd en in hoeverre
medewerkers voldoende toegerust zijn om hun werk inhoudelijk goed uit te voeren. Vooral in combinatie met beperkte
regelmogelijkheden in het werk vormt werkdruk een risico voor de gezondheid en vitaliteit van medewerkers.
Bij de beheersing van de werkdruk gaat het om de inzet van positieve factoren, werkplezier, collegiale steun, coaching
en sturing door de leidinggevende en opvang na een traumatische ervaring.

Hoofdstuk 7:

Ongewenste omgangsvormen

Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om ongewenst gedrag in onderlinge verhoudingen of contacten tussen
collega’s. Er is sprake van ongewenst gedrag zodra één van de betrokkenen het zo ervaart. We onderscheiden de
volgende vormen.
Seksuele intimidatie
Er is sprake van seksuele intimidatie als seksuele gunsten afgedwongen (lijken te) worden. Het hoeft niet altijd om fysiek
contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren en de waardigheid
van de ontvanger aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart.
Hoe onschuldig een opmerking soms ook kan lijken, voor het slachtoffer kan het ernstige gevolgen hebben. Seksuele
intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op iemands gezondheid en het werk kan eronder lijden.
Agressie en geweld
Agressie kan zowel fysiek als verbaal zijn. Onder verbale agressie valt ook discriminatie. Agressie door zorgvragers komt
het meeste voor. Agressie kan echter ook worden veroorzaakt door collega’s of leidinggevenden (pesten). De impact
hiervan is erg groot, zeker wanneer het de leidinggevende betreft. Al deze situaties kunnen – naast de daadwerkelijke
pijn door fysiek geweld - leiden tot gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en
psychosomatische klachten. Agressie kan invloed hebben op het verzuim en verloop van medewerkers.
Pesten
Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden: grapjes maken ten koste van een ander, vervelende opmerkingen
maken, beledigen of schelden, openlijk terechtwijzen, negeren of sociaal isoleren, gebaren maken, roddelen, kritiek uiten
op iemands persoonlijke leven of beschadigen van eigendommen.
Pesten tast de waardigheid van het slachtoffer aan. De gepeste medewerker komt in een sociaal isolement terecht en
verliest zijn zelfvertrouwen. Medewerkers die gepest worden, kunnen zelfs lichamelijke klachten krijgen of – indien het
pesten langere tijd aanhoudt – een posttraumatisch stresssyndroom. Medewerkers die gepest worden, gaan met minder
plezier naar hun werk en presteren hierdoor minder. Ook is er een grotere kans op ongelukken op de werkvloer.
Procedure
Indien een medewerker ongewenst gedrag ervaart, doet hij er verstandig aan dit te bespreken met zijn leidinggevende.
Als hij niet bij zijn leidinggevende terecht kan, kan de medewerker zich wenden tot een vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon luistert, adviseert, begeleidt en ondersteunt de medewerker. Bij de vertrouwenspersoon kan de
medewerker zijn verhaal kwijt. Dit kan ook anoniem. Als de medewerker twijfelt of niet goed raad weet met de situatie,
kan hij eveneens contact opnemen met de vertrouwenspersoon¹.
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Als er een incident ontstaat, kan een werknemer extra ondersteuning verwachten van Stichting Groen Hulpverlening.
Alleen al de angst voor nieuwe agressie heeft een negatieve invloed op medewerkers, op de relatie zorgvrager medewerker én op
de organisatie als geheel.
De persoonlijke beleving van de medewerker bepaalt binnen welke categorie een incident valt. Nare en ingrijpende
gebeurtenissen komen veel vaker voor dan traumatische en hebben minder impact. Wanneer deze zich frequent
voordoen, ontstaat er echter een opeenstapeling van incidenten met alle gevolgen van dien.
¹ zie het Huishoudelijk Reglement artikel 6.7
Registratie
Bij elk incident zijn factoren aanwezig die een rol spelen bij het ontstaan van agressie. Als we deze factoren kennen,
kunnen we er rekening mee houden en preventieve maatregelen nemen. Medewerkers in de gehandicaptenzorg lopen
het risico dat zij met agressie van zorgvragers (of hun bezoekers) worden geconfronteerd, des te meer wanneer zij alleen
met een zorgvrager op stap zijn. Ondanks dat agressie-incidenten niet altijd kunnen worden vermeden, betekent dit niet
dat het ‘erbij hoort’. Agressie is niet normaal en wordt ook niet geaccepteerd. Ook kleine incidenten verdienen aandacht,
want deze kunnen net zo goed als emotioneel belastend worden ervaren. Als kleine incidenten regelmatig voorkomen,
kunnen de effecten hiervan zich bij een medewerker opstapelen.
Inventariseren
Met de RI&E wordt in kaart gebracht waar en wanneer medewerkers met agressie en geweld of met andere ongewenste
omgangsvormen door zorgvragers te maken kunnen krijgen. Daarnaast worden (agressie- en gewelds) incidenten
geregistreerd als MIC.
Preventie
Er worden zoveel mogelijk bouwkundige en technische voorzieningen getroffen die agressie en geweld kunnen
voorkomen of beperken, bijvoorbeeld vluchtroutes of camerabewaking. De organisatie van het werk en de inzet van
medewerkers worden zoveel mogelijk afgestemd op bestaande risico’s.
Preventief worden risico’s in kaart gebracht voor de start van de zorg. Met alle betrokkenen wordt besproken wat een
aanvaardbaar risico is en worden er afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan (risicomanagement op cliëntniveau).
Dit vindt ook gedurende de periode in zorg van de zorgvrager plaats. De afspraken hierover worden vastgelegd in het
zorgplan van de zorgvrager. Medewerkers werken hierin aan het steeds goed kijken en begrijpen wat de betekenis is van
gedrag van zorgvragers.
Er is een protocol voor agressie en geweld (zie Kwaliteitshandboek, hoofdstuk 17) waarin staat hoe medewerkers
agressief gedrag van zorgvragers kunnen voorkomen, hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan, hoe zij agressie- of
geweldsincidenten moeten melden en hoe de persoonlijke opvang, ondersteuning en afwikkeling na een incident is
geregeld. De directie zorgt ervoor dat medewerkers beschikken over voldoende opleiding, training en ervaring om
adequaat op mogelijke situaties met agressie of geweld in te kunnen spelen.
Er zijn huisregels voor zorgvragers ten aanzien van agressie en geweld. In deze regels staat welk gedrag wel en welk
gedrag niet van hen wordt geaccepteerd. De directie maakt deze regels bekend aan zorgvragers en geeft duidelijk aan
wat de gevolgen kunnen zijn. De directie ziet toe op de naleving van de regels.
Alleen werken
Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in de gehandicaptenzorg. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op
collega’s bij gevaar of een ongeval. Situaties waarin door medewerkers alleen worden gewerkt, worden besproken door
de directie met de medewerkers. Ook wordt vastgesteld wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de
risico’s van alleen werken te beperken.
Incidenten bespreken in team
Om emotionele overbelasting te voorkomen worden ingrijpende incidenten regelmatig besproken tijdens het
werkoverleg. Het doel hiervan is:
• structureel aandacht schenken aan emotioneel belastende gebeurtenissen;
• het voorkomen van emotionele opeenstapeling van kleinere incidenten;
• het nemen van praktische maatregelen om incidenten in de toekomst te voorkomen.
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Hoofdstuk 8:

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Op basis van de (o.a. via de RI&E) onderkende risico’s voor bepaalde medewerkers is een procedure voor het aanbieden
van een PMO aan de betreffende medewerkers vastgelegd. Op basis van uitslagen zullen zo nodig vervolgacties worden
opgestart. Over deze procedure en de uitkomsten ervan wordt regelmatig overlegd met de bedrijfsarts van de arbodienst.
Zodat op basis van de uitkomsten waar nodig bijstelling kan plaatsvinden.
Het programma van de PMO kan in overleg met de bedrijfsarts ook worden uitgebreid met aanvullende onderzoeken,
om op basis daarvan bepaalde acties te ondernemen die bevorderlijk zijn voor het welbevinden, enz. van de
medewerkers.
Deelname aan de aangeboden onderzoeken wordt geadviseerd door het bedrijf, echter hier kan en zal geen verplichting
voor gelden.

Hoofdstuk 9:

Samenwerking en overleg

Binnen onze organisatie kennen we verschillende overlegvormen. Tijdens elk overleg komt Arbo standaard op de agenda
voor. De belangrijkste in dit kader is: het maandelijkse werkoverleg.
Vanuit het overleg worden via rapportages de bevindingen binnen de organisatie bekend gemaakt. Omgekeerd kunnen
medewerkers zich tot hun leidinggevende wenden om vragen kenbaar te maken.

Hoofdstuk 10:

Voorlichting en onderricht

Om de werkzaamheden veilig en gezond te kunnen verrichten is een voorlichting en instructieprogramma opgesteld. De
medewerkers zijn verplicht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten in het kader van dit programma. In het algemeen
komen in dit programma alle relevante onderwerpen aan de orde, zodat de medewerkers worden voorgelicht en
geïnstrueerd over het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden.
Onderdelen van dit programma zijn onder andere:
• Instructie nieuwe medewerkers;
• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
• Voorschriften en protocollen;
• RI&E en Plan van Aanpak.

Hoofdstuk 11:

Opleidingen

Het traject opleidingen is opgesplitst in twee delen:
• Functiegericht
• Arbo-gericht
Ten aanzien van de functiegerichte opleidingen wordt verwezen naar de hiervoor geldende richtlijnen die centraal voor
de zorg zijn vastgelegd.
Met Arbo-gerichte opleidingen worden de opleidingen bedoeld die in relatie met de functie, dan wel de specifieke taak
van de betreffende medewerkers, door deze medewerkers met goed gevolg te zijn afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn
opleidingen in het kader van:
• BHV, inclusief de verplichte periodiek herhalingen;
• Het toepassen en/of gebruiken van hulpmiddelen bij uitvoering van de werkzaamheden;
• Enz.
Het programma wordt periodiek geëvalueerd, zodat adequaat kan worden gereageerd op de praktijk.
BHV
Om voorbereid te zijn op eventuele ongevallen, incidenten en calamiteiten is een BHV organisatie ingesteld. Voor de
locatie zijn enkele BHV-ers aangesteld. Tevens zijn op locatie de nodige BHV hulpmiddelen aanwezig.
De BHV-ers zijn opgeleid en volgen jaarlijks een herhalingscursus.
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De voornaamste taken van de BHV-er zijn:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van brand;
• beperken van de gevolgen van ongevallen;
• in noodsituaties alarmeren van alle medewerkers en andere aanwezige personen;
• contact onderhouden met professionele zorgverleners en met het calamiteiten team.

Hoofdstuk 12:

Voorschriften en protocollen

Voor verschillende onderwerpen zijn interne voorschriften of protocollen vastgelegd. Doel hiervan is om eenduidig vast
te leggen op welke wijze binnen onze organisatie de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Deze voorschriften
en protocollen zijn opgenomen in ons kwaliteitshandboek.
Zowel via het introductieprogramma, het werkoverleg als via speciaal daarvoor te houden bijenkomsten zullen deze
protocollen en voorschriften met regelmaat met de medewerkers worden doorgenomen.

Hoofdstuk 13:

Toezicht

Onder toezicht wordt het volgende verstaan:
• het inventariseren van de aanwezige gevaren bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
• vastleggen van de reeds genomen beheersmaatregelen;
• verstrekken van de noodzakelijke hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen om de werkzaamheden veilig
en gezond te kunnen uitvoeren;
• informeren van de medewerkers over de wijze waarop de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden
uitgevoerd;
• controleren door leidinggevende of de vastgelegde regels naar behoren worden opgevolgd;
• corrigeren van foutief gedrag.
Via voorlichting en instructie, als mede de verschillende overlegvormen worden de medewerkers hierover op de hoogte
gehouden.

Hoofdstuk 14:

Ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties

Ongevallen, incidenten en (geconstateerde) onveilige situaties dienen gemeld te worden (MIC of MIM). Op basis van de
meldingen dient registratie en onderzoek plaats te vinden. Hierdoor kunnen, indien nodig, passende maatregelen worden
genomen. Dit geheel is vastgelegd in het protocol melding en registratie van ongevallen, incidenten en gevaarlijke
situaties (zie kwaliteitshandboek).
Medewerkers zijn verplicht ongevallen direct te melden en mee te werken aan het onderzoek naar de oorzaken.
Arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname worden door de leidinggevende direct
gemeld aan de Inspectie SZW. Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een
ongevallenonderzoek plaatsvindt.
Gemelde arbeidsongevallen en arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen
moeten op grond van de wet worden geregistreerd, onder vermelding van aard en datum.
Het analyseren van alle incidenten en (bijna-)ongevallen geeft informatie over de oorzaken van gevaarlijke situaties, zodat
deze kunnen worden aangepakt en herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Daarnaast worden de gegevens
gebruikt om het beleid te evalueren en indien nodig aan te passen.
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Bijlage 21: Format planning personeel
Planning personeel Stichting Groen Hulpverlening per (datum):
TEAM AMBULANT (individuele begeleiding: 24 uur in de nabijheid / WMO)
Personeelslid

Zorgvrager

Taak

Uren inzet/wk

Totaal uren/wk

Extra informatie

Uren personeel TC

Totaal uren zorgvrager

Team Moeder&Kind

Volgens planning TC

24 uur toezicht

Meewerkend CIO

Volgens planning TC

24 uur toezicht

Begeleider
Hoofdbegeleider
Begeleider
Hoofdbegeleider
TEAM CENTRUM (24 uur toezicht)
Hoofdbegeleider

Zorgvrager

INVAL TC

Alle zorgvragers TC

Volgens planning TC

24 uur toezicht

STAGIAIRES TC

Alle zorgvragers TC

Volgens planning TC

24 uur toezicht

TEAM NACHT

Alle zorgvragers TC

Volgens planning TN
24 uur toezicht
7dgn/wk 23.00 – 09.30

MAATWERK ZORG
Combinatie TA&TC

1e aanspreekpunt TC:

Volgens zorgcontract

Maatwerk product

Werkplek

Uren per week totaal /
OFF uren TA per week

ORGANISATIE
Personeelslid

Functie

Verantwoordelijke

Zorgmanager

Directieteam

Hoofdkantoor / TA / TC

Coördinator TC
Interim zorgmanager

ZOMA / Directieteam

Team Centrum

Meewerkend
Coördinator IO – TA

ZOMA / Directieteam

Team Ambulant

Meewerkend
Coördinator IO – TC

ZOMA / Directieteam

Team Ambulant en
Team Centrum

Eerste contactpersoon
Team Moeder & Kind

Coördinator TC

Team Centrum

Directieassistente

Directieteam

Receptie hoofdkantoor

Boekhoudster

Financieel directeur

Hoofdkantoor

Orthopedagoog

Algemeen directeur

Hoofdkantoor / TC / TA

Facilitaire zaken

Financieel directeur

Woningen / HK

Coördinator nacht

Directieteam

TC / hoofdkantoor
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Bijlage 22: Reglement Raad van Toezicht
Artikel 1: Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne
belanghebbenden zoals de cliënten en de Cliëntenraad , de werknemers van de Stichting;
Cliënten: alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op
het gebied van psychogeriatrische en/of somatische zorg en behandeling al dan niet gecombineerd met huisvesting als
bedoeld in de Wet medezeggenschap Cliënten zorginstellingen;
Cliëntenraad : het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de
gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt;
Jaarverslag: het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op grond van de Wet Toelating
Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend
bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting
voert;
Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de
dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
Reglement: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
Statuten: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;
Stichting: Stichting Groen Hulpverlening, statutair gevestigd te Ermelo en kantoorhoudende te Ermelo aan de
Kerkdennen 58.
Artikel 2.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt
op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht
houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van
zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen;
b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn
in de Statuten;
e. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een
afzonderlijk verslag dat aan het Jaarverslag wordt gehecht;
f. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd
geldende Governancecode Zorg.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door
de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen,
beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks,
voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De
Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de
realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder
geval toezicht op:
a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
b. de strategieën alsmede de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
d. de financiële verslaggeving;
e. de naleving van wet- en regelgeving;
f. de verhouding met de Belanghebbenden;
g. de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en
samenwerkingspartners;
h. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
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5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de
Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid
van derden inroepen.
6. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht
aan het Jaarverslag.
Artikel 3.
Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om
alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen
uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen
en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform
de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen
informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht er op toe zien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte
houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
c. realisering van de maatschappelijke functie;
d. de prestaties en resultaten;
e. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele
besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars,
financiers, samenwerkingspartners etc.;
i. calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
k. publiciteitskwesties;
l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
m. rapportages
door
externe
instanties
over
kwaliteitsbeoordeling
en
zorgvrageren
cliënttevredenheidsonderzoeken.
4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan door de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht
aan het Jaarverslag.
Artikel 4.
Werkwijze Raad van Toezicht
3.1 Aandachtsgebieden
De Raad van Toezicht spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af. De aandachtsgebieden zullen in de
regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.
3.2 Commissies
1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn
midden commissies instellen.
2. Indien er een commissie met een permanent karakter wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie
een eigen werkreglement op.
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - schriftelijk
verslag uit aan de Raad van Toezicht.
4. Ten minste worden ingesteld de volgende commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie
kwaliteit en veiligheid.
Artikel 5.
Werkgeverschap
1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur. Het profiel voor een
lid van de Raad van Bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
I. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
De profielschets kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de Stichting
geplaatst.
De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen
uitzondering gemaakt.
De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een procedure op
voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat.
De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De
selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben
met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad . Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een
gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de bestuurder conform de
Statuten.
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe bestuurder is.

Artikel 6.
Evaluatie functioneren
5.1 Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen
functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt
de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken.
2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt tenminste eenmaal per jaar
in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken. Het individueel functioneren van de voorzitter wordt
besproken met de vicevoorzitter.
3. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht
en de individuele leden en betrekt deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn
evaluatie.
5.2 Raad van Bestuur
1. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een
beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten
voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van
Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en,
indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden.
Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
3. De voorzitter en vicevoorzitter voeren tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de
individuele bestuurder(s) en, indien daar behoefte aan is, met de Raad van Bestuur als collectief. De Raad van Toezicht
voert voorts tenminste jaarlijks een evaluatiegesprek met de gehele Raad van Bestuur over het wederzijds
functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Van elk functionerings- en/of beoordelingsgesprek
wordt een verslag gemaakt en aan de deelnemers aan het gesprek en de niet aanwezige leden van de Raad van
Toezicht gezonden.
4. Van de uitkomsten van alle functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van
de Raad van Toezicht in het Jaarverslag.
Artikel 7.
Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel twee keer per jaar de
overlegvergadering van de Raad van Bestuur met, indien ingesteld, de Ondernemingsraad bij. Eenmaal per jaar is de
Raad van Toezicht aanwezig bij de vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad .
2. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen
werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting
of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van
Bestuur.
3. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming
van de Statuten, dit Reglement van Toezicht en het bestuursreglement, in een Raad van Bestuur voorzien.
Artikel 8.
Vergaderingen Raad van Toezicht
1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.
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2. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van
Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het
besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de
vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het
recht onderwerpen te agenderen.
5. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of reglementen de goedkeuring van de Raad van Toezicht
behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
6. Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van
Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter
voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg
draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van
Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
Artikel 9.
Samenstelling Raad van Toezicht
1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en
beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn
rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.
3. Tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over de voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de
zorg.
4. Het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat
een goede taakvervulling door ieder van de leden gewaarborgd is.
5. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een
voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van
Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht
worden verwacht, zijn opgenomen.
6. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van de als bijlage bij het Reglement
gevoegde profielschets.
7. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven
ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
8. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende hun
benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een
faciliterende rol
9. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen nog voldoen. De Raad van Toezicht vraagt daarbij ook
advies aan de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschetsen bij.
Artikel 10.
Nevenfuncties
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Statuten, betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over
eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt eventuele nevenfunctie van zijn leden in het Jaarverslag.
Artikel 11.
Onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen
1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te
prevaleren.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging
terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel)
tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de
plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.
4. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang
dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden
stichtingen.
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6. Indien het tegenstrijdig belang alle leden van de Raad van Toezicht betreft, worden de overwegingen welke tot het
besluit hebben geleid uitdrukkelijk vastgelegd.
7. Besluiten waarbij een lid van de Raad van Bestuur een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij
er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Artikel 12.
Benoeming, einde lidmaatschap en herbenoeming leden Raad van Toezicht
11.1 Benoeming
1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving
en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code.
2. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van
Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten
kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur. Rekening houdend met de uitkomsten van deze
kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
3. In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de
voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of tenzij het profiel van deze persoon niet past
in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, in welk geval de Cliëntenraad door de Raad van Toezicht nog
eenmaal in de gelegenheid zal worden gesteld om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien
ook de tweede voorgedragen persoon niet voldoet aan de statutaire eisen of indien het profiel van deze persoon niet
past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, is de Raad van Toezicht vrij om de vacature te vervullen.
4. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk
kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de
eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen
met de Raad van Bestuur.
6. Om benoemd te kunnen worden dient de betreffende persoon een Verklaring Omtrent het Gedrag over te leggen.
7. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de
overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een
overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk
acht in het kader van een concrete herbenoeming.
8. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze
bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin
de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met Statuten en reglementen.
11.2 Herbenoeming
1. Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 10 van de Statuten. De maximale
zittingstermijn is 8 jaar. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de
continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de
vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.
2. Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
3. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het
functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de
positie in de Raad van Toezicht.
4. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de
overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een
overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk
acht in het kader van een concrete herbenoeming.
5. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van
een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
6. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de
vicevoorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van
voorzitter.
11.3 Einde lidmaatschap
Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt,
wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn
zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
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Artikel 13.
Honorering, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering Raad van Toezicht
1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering
wordt vastgesteld met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de in de van tijd tot tijd geldende wet- en
regelgeving.
2. De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
3. De honorering wordt vermeld in het Jaarverslag.
4. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden door
de Stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving.
5. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een adequate
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en deze wordt jaarlijks getoetst aan de actuele wet- en regelgeving en
praktijk.
Artikel 14.
Jaarverslag
1. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid
en de volledigheid van het Jaarverslag vervult.
2. De Raad van Toezicht legt in het Jaarverslag verantwoording af over zijn in het jaarverslag verrichte werkzaamheden
door van deze werkzaamheden een verslag op te stellen en dit veerslag bij het jaarverslag te voegen.
3. Van elke lid van de Raad van Toezicht wordt in het Jaarverslag opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep,
hoofdfunctie, nevenfuncties en voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht,
tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid van de Raad van Toezicht is benoemd.
Artikel 15.
Geheimhouding
1.
Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het
kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding
in acht te nemen.
2.
Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet
buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen,
tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van
algemene bekendheid is.
Artikel 16.
Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en
regelgeving alsmede de Statuten.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
b. indien de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg tot een wijziging
noopt.
3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de
geldende (zorg) wet- en regelgeving.
4. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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Bijlage 23: Reglement Raad van Bestuur
Artikel 1
Doel, reikwijdte en vaststelling reglement
1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en
wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de
Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. De Raad van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 15 december 2020, met goedkeuring van
de Raad van Toezicht.
Artikel 2
Taken en verantwoordelijkheden
1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem
toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van Bestuur, beheer en beschikking
voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Dit houdt onder
meer in:
- het realiseren van de doelstelling van de Stichting zoals omschreven in de statuten;
- het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch
beleidsplan, het tot stand brengen van de daarop gebaseerde jaarplannen, alsmede het doen opstellen van de
aan deze jaarplannen gekoppelde begroting;
- het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen
gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
- de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
- het beheersen van risico’s die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de)
Stichting met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing
en werking, samen met de risicoanalyses, regelmatig met de Raad van Toezicht worden besproken;
- het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee
in overeenstemming is;
- het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- zorgdragen voor de financiering van de Stichting;
- het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de
Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- het realiseren van goed werkgeverschap ten behoeve van de medewerkers van de Stichting;
- het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
- het realiseren van een adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting;
- het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de
Raad van Bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is;
- het ontwikkelen en uitvoeren van een actief en transparant beleid voor de omgang met de
medezeggenschapsorganen en voor de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de
belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de Stichting;
2. het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording aan Toezichthouders, waaronder het doen opstellen van het
jaardocument, inclusief de jaarrekening en het Bestuursverslag.
3. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting vanuit het perspectief
van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënten daarin. De Raad van
Bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van
allen die bij de Stichting betrokken zijn.
4. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het Bestuur en de
algemene gang van zaken in de Stichting.
5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor:
a. een meldpunt voor medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden met een
vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en zich tot de Raad van Toezicht kan
wenden als hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt; en
b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door
medewerkers die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.
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Artikel 3
Bevoegdheden
1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting,
alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en
investeringen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen
van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft
behouden.
Artikel 4
Werkwijze en besluitvorming Raad van Bestuur
1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. De vergadering kan
ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering
wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de
Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde
leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het
uitbrengen van één stem.
3. Behoudens het in de statuten bepaalde, besluit de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad
van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet in het
belang van de Stichting is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur
behoren, kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de
Raad van Bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de
besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
6. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van
de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
Artikel 5
Vergaderingen Raad van Bestuur
1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen
voor het komende jaar.
2. De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, en
wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van
Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende
agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover
het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van
Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere
medewerkers van de Stichting.
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk
bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk
geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks
met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
8. De leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is,
gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad
van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de
aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.
Artikel 6
Belanghebbenden en medezeggenschap
1. De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en
schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van
de zorg- en dienstverlening van de Stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de
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2.
3.

4.

medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Stichting staan centraal in
dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden. De Raad van Bestuur
stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer
en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverschaffing in onder andere het jaardocument,
overleg en Raadpleging van deze belanghebbenden.
De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige
belanghebbenden van de Stichting.
De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliënten/pleegouder-/verwantenraad) en namens de medewerkers als een functioneel element in de organisatie en benut
dit overleg ten volle.
De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken
over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede
de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden
gesteld, en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 7
Openbaarheid en belangenverstrengeling
1. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel
belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt
vermeden.
3. De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig
belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van
een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan
deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van
Bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn
van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van
een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt
opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet
onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging
aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de
Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De Raad van Bestuur bespreekt nevenfuncties met de
voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van)
belangenverstrengeling met de Stichting, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de
Raad van Bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of
onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met
andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins
strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. De Raad van Bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.
6. De Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de
Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties
verricht.
7. De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige
medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij
de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld.
Artikel 8
Waarneming en bereikbaarheid
1. Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen
door een of meer leidinggevende medewerkers van de Stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met
de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg
plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de waarneming. Indien overleg
niet mogelijk is, kan de Raad van Toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de Raad van Bestuur voorzien
door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
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Artikel 9
Transparantie en externe verantwoording
1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting Bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en
financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn.
2. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.
3. De Raad van Bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de
Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de
verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.
Artikel 10
Deskundigheid
1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een
adequate functievervulling ten behoeve van de Stichting. De Raad van Bestuur laat zich aanspreken en toetsen op
de wijze waarop hij aan zijn permanente ontwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie.
2. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in de organisatie adequaat te
handelen, laat hij zich bijstaan.
3. De Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en
op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting thans en in de komende jaren voor staat.
Artikel 11
Evaluatie
De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en
haar individuele leden over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht
voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de
Raad van Bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de
medezeggenschapsorganen betrokken. Bij de voorbereiding van dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van
meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld
en over de inhoud worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.
Artikel 12
Vertrouwelijkheid
De Raad van Bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn
functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in
acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve
voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of
een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.
Artikel 13
Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de voorzitter van de
Raad van Toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring
van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de
geldende (zorg)wet- en regelgeving.
Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2021
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Bijlage 24: Klokkenluidersregeling
Artikel 1: Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. werknemer: de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht
dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve
van Stichting Groen Hulpverlening.
2. een vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer dat binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt
of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in
aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn
werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn
werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
i. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van
een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en
met vii genoemde feiten;
3. melder: de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
4. Raad van Bestuur: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie;
5. Raad van Toezicht: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie;
6. adviseur: de adviseur is iedere natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van
zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde;
7. vertrouwenspersoon: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie
te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe
vertrouwenspersoon zijn;
8. externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de
melder het meest in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen
oplossen en derhalve het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij
te doen;
9. Huis: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;
10. Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de
Wet Huis voor Klokkenluiders;
11. Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c
van de Wet Huis voor Klokkenluiders.
Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder
1. De werknemer c.q. de melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en
zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om
informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert
met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van
(de leiding van)de zorgorganisatie.
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer c.q. melder is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de
vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor
Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
Artikel 3 : Interne melding
1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze regeling, dient de melder de melding
van een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere
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(zorg)organisatie, intern te melden bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven
interne procedure of te melden bij de betreffende andere (zorg)organisatie conform de daar geldende
klokkenluidersregeling.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van
Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht van de (zorg)organisatie.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van de
(zorg)organisatie.
Artikel 4: Vastlegging van de interne melding
1. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van
toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur,
en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt deze, in overleg met
de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening
voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De Voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst
van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de
oorspronkelijke (mondelinge) melding.
4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de
vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen,
door naar de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht,
met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet,
draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze
vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de
schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.
Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder
1. De Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor
dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor
degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend
zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk
om.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft
gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de
vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
Artikel 6: Standpunt
1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig
onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder
horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend
wil maken, dan kan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht haar vragen schriftelijk aan de melder
stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen
schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen
anoniem doorgeleiden aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van
Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het
inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een missstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot
welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het
eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke
bepalingen, zoals privacyregelgeving.
4. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel de
vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de
melder in staat stellen hier op te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur
respectievelijk door de Raad van Toezicht of door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode
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van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt
tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.
Artikel 7: Externe melding
1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 en 6 een redelijk
vermoeden van een misstand extern melden, indien:
a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden van een
misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur respectievelijk de
Raad van Toezicht heeft laten weten;
b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding
van een melding van een vermoeden van een misstand en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur
respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten;
c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 leden 3 en 5.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van
een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit
uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding
noodzakelijk maakt;
b. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden van de
Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken zijn;
c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft
weggenomen;
f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van
een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het
meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan
ingrijpen en anderzijds met het belang van de zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat
ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
b. een instantie die is belast met het Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift;
c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder
de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
Artikel 8: Rechtsbescherming melder
1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht
zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege
zijn of haar melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie
jegens de zorgorganisatie.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden
van een misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
e. treffen van een disciplinaire maatregel;
f. onthouden van salarisverhoging;
g. onthouden van promotiekansen;
h. afwijzen van verlof.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3, tenzij dat in
redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
b. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze
bekend maakt.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
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a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 2 onder b in het geding
is;
c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de
zorgorganisatie bij geheimhouding.
Artikel 9: Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 01 januari 2021.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden www.groenhulpverlening.nl
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Elvira Verburgt, Kerkdennen 58 3851 BB Ermelo, als vertrouwenspersoon
ten behoeve van deze regeling benoemd.
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Bijlage 25: Conflictregeling
Conflictregeling toezicht en bestuurder(s)
In de Governancecode Zorg en in de Statuten is veelal een verplichting opgenomen om een regeling te treffen als sprake
is van een conflict tussen Toezichthoudend orgaan en de Bestuurder(s) van de rechtspersoon.
Omdat de benoeming (en het ontslag) van de bestuurders en de commissarissen bij een B.V. wordt gedaan door
aandeelhouders is deze anders dan bij een stichting. Bij de stichting wordt de benoeming (en het ontslag) van de
bestuurder(s) verricht door de Raad van Toezicht.
Conflictregeling Raad van Toezicht en Bestuurder(s) Stichting Groen Hulpverlening
Statutair is bepaald dat indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een
conflict tussen beide raden, de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeenroept
en daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur hoort over het conflict. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich
zullen inspannen om in goed overleg tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft
de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft. Indien de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling geen overeenstemming bereiken over de oplossing van het conflict, zal
het conflict bij voorkeur worden opgelost met behulp van een externe mediator /bemiddelaar die een zwaarwegend
advies geeft, mede op basis waarvan de Raad van Toezicht een besluit neemt.
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Bijlage 26: Statuten Stichting Groen Hulpverlening

Artikel 1

Naam en Zetel

1. De stichting draagt de naam: Stichting Groen Hulpverlening
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Ermelo

Artikel 2

Doel

1. De stichting heeft ten doel:
a. het aanbieden, organiseren en verlenen van zorg, op basis van individuele zorgvragen aan mensen met een
cognitieve of psychische beperking met de daarbij behorende (gedrag)problemen. Zij hebben behoefte aan
professionele ondersteuning op alle denkbare leefgebieden, deze zorg kan geboden worden in de vorm van:
-huishoudelijke hulp;
-persoonlijke verzorging;
-begeleiding;
-ondersteunende activiteiten;
-dagactiviteiten;
-groepsbegeleiding;
-24 uur zorg in de nabijheid;
-24 uur zorg met toezicht
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. het uiteindelijke hoofddoel is het begeleiden van de zorgvragers naar een zo’n zelfstandig mogelijk bestaan.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het oprichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg;
d. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals
hypotheken en garanties), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling;
c. Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over registergoederen, voor zover dit
bijdraagt aan de doelstelling;
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3

Organisatie

De stichting kent als organen:
a. De raad van bestuur;
b. De raad van toezicht;

Artikel 4

Geldmiddelen en winstbestemming

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
• het stichtingskapitaal;
• inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten.
Indien de stichting in enig kalenderjaar winst zal behalen, zal deze winst uitsluitend aangewend worden ten bate van
een ingevolge artikel 5 van de Wet op de Vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam of een algemeen
maatschappelijk belang.

Artikel 5

Raad van Bestuur: omvang, samenstelling en benoeming

1. De raad van bestuur bestaat uit twee natuurlijke personen, wat bij oprichting van de stichting door de raad van
toezicht is vastgesteld. De leden van de raad van bestuur zijn bij aanvang door de raad van toezicht in hun functie
benoemd.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk
worden voorzien.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. De functies van voorzitter zal
door één persoon worden vervuld en de functies van secretaris en penningmeester zal door één persoon worden
vervuld.
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4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, de raad van toezicht heeft dit bij oprichting besloten.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De raad van toezicht kent aan de bestuurders een reële beloning toe die ten alle tijden valt onder de wettelijk
gestelde salariëring voor bestuurders van een zorginstelling hierbij wordt de 'klasse-indeling WNT-normen
zorginstellingen' toegepast. De bestuurders hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Niet voor benoeming tot lid van het bestuur komen in aanmerking personen die:
• in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
• lid zijn van een raad van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van
de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als
groepsmaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
• een tegenstrijdig belang heeft dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 6
Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden,
vertegenwoordiging, vergadering
1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de
algemene gang van zaken.
2. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
a. Tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
b. Waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt,
Mits de raad van bestuur ten aanzien van de hierboven onder a en b genoemde overeenkomsten voorafgaande
goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht.
Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad van bestuur slechts met algemene stemmen worden
genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onverminderd het elders in de statuten
bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
a. De vaststelling van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
b. De vaststelling van de begroting(en);
c. De vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
d. De vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
e. Een voorstel tot ontbinding van de stichting;
f. De aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
g. De gelijktijdige beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk
aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat
als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; en
h. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of
vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
i. Het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekeningcourant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen
obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
j. Het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen.
4. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter
zake van de in lid 2 van dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
5. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De
vertegenwoordigersbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
6. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
7. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de
jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in de functie zijnde bestuurders en degenen die
daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
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Artikel 7

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet.

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert;
a. Door zijn vrijwillige aftreden (bedanken);
b. Door zijn overlijden;
c. Doordat hij failliet wordt verklaard af aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
d. Indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
e. Door ontslag door de rechtbank
f. Als zich met de functie van lid van de raad van bestuur onverenigbare omstandigheid zich voordoet als
bedoeld in artikel 5, lid 7.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt
het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig
bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van
bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die
persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de
situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

Artikel 8

Raad van toezicht: omvang, samenstelling en benoeming

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 5 natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge
van de leden van de Raad van toezicht.
3. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
4. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
Ieder lid van de Raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de
vervulling van zijn specifieke taak.
5. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van toezicht is zodanig beperkt
dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.
6. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van
een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van toezicht worden op
openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van toezicht op grond van een wettelijke
bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de
Raad van toezicht toekomt.
7. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het
algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te
stellen reglement raad van toezicht. Alvorens dit reglement vast te stellen neemt de raad van toezicht kennis van
de adviezen hierover van de raad van bestuur.
8. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten openbaar zijn.
9. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan inclusief herbenoeming(en),
maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht.

Artikel 9

Raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene
leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon
kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse of algemene leiding van de
stichting.
2. Leden van de raad van toezicht die op voordracht, of door anderen dan de raad van toezicht dienen te worden
benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak
en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
3. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van de raad van bestuur.
4. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. Niet in aanmerking voor
(her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in zijn:
• personen die in dienst zijn van de stichting of van een verbonden rechtspersoon;
• personen die in de drie voorafgaande jaren dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het
toezichthoudende orgaan werknemer of bestuurder van de stichting of hiermee verbonden rechtspersonen
zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht binnen de
stichting werkzaam zijn geweest;
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• personen die lid zijn van een raad van bestuur of raad van toezicht van de stichting of van een andere
zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde
werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als verbonden rechtspersoon kan worden
aangemerkt;
• personen die zitting hebben in de cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de
instellingen van de stichting en/of een verbonden rechtspersoon;
• personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden
tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot
ongewenste vermenging van belangen;
• personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de
wettelijke schuldsanering van toepassing is;
• bestuurders alsmede voormalige bestuurders;
• personen die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting hebben ontvangen, anders dan een
vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en
voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
• personen die gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een belangrijke
zakelijke relatie met de stichting hebben gehad;
• een persoon die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij
toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
• een persoon die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de
stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders.
De bovenstaande criteria gelden niet alleen ten aanzien van het lid van de raad van toezicht zelf, maar ook ten
aanzien van zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in
de tweede graad.

Artikel 10

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene
gang van zaken in de zorgorganisatie en staat het bestuur met raad terzijde. De verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop
gebaseerde reglementen.
2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden
van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben is de raad van toezicht niettemin bevoegd, maar
worden de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen schriftelijk vastgelegd.
3. De Raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
• de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
• de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• de financiële verslaglegging;
• de kwaliteit en veiligheid van zorg;
• de naleving van wet- en regelgeving;
• de verhouding met belanghebbenden;
• het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de
zorgorganisatie.
4. De Raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de
voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante
wijzigingen daarin.
5. Aan de goedkeuring van de Raad van toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van het bestuur
omtrent:
• de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming, tenzij deze bevoegdheid wettelijk
aan de Algemene Vergadering toekomt;
• de vaststelling van (strategische)beleidsplannen van de zorgorganisatie;
• het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
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6.

7.
8.
9.

• het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere
rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is
voor de zorgorganisatie;
• het bestuursreglement van het bestuur;
• aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
• gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een
aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal
personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie;
• overige majeure beslissingen, vast te leggen in het bestuursreglement.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie als
maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de
zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het
wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het
bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als
toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 11

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, de-fungeren, ontstentenis, belet

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden
van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
a. Verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b. Onverenigbaarheid van functies of belangen;
c. Wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang
van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de
stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een
vergadering waarin alle van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met
uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is; dat lid wordt niet in
de besluitvorming betrokken.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens
schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van
schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door zijn vrijwillige aftreden (bedanken);
b. door zijn overlijden;
c. doordat hij failliet wordt verklaard af aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
e. door ontslag door de raad van toezicht
f. als zich met de functie van lid van de raad van toezicht onverenigbare omstandigheid zich voordoet als
bedoeld in artikel 9, lid 4.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt
het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft
volledig bevoegd.
6. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn
functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

Artikel 12

Conflictregeling

De stichting beschikt over een vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten
tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de
oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de raad van bestuur en de raad
van toezicht.

Artikel 13

Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de
werkzaamheden van de stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt
de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele
voorwaarden van financiers.
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met
daarin het bestuur verslag en de jaarrekening. In het bestuur verslag wordt verantwoording afgelegd over de
realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer
ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een deskundige.
5. De deskundige brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit
aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
6. De jaarrekening en het bestuur verslag worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door de raad van
bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuur verslag worden door alle leden van de raad van bestuur en
de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 14

Cliëntenraad

1. De stichting kent een cliëntenraad .
2. De bepalingen die op de cliëntenraad van toepassing zijn, zijn vastgelegd in een daartoe door de stichting
opgemaakt reglement.

Artikel 15

Enquêterecht

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot
het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel
345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is de cliëntenraad bevoegd.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan
in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is getreden met de raad van
bestuur en de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft
verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op ander wijze weg te
nemen.

Artikel 16

Commissies/reglementen

1. De raad van toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere
commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden,
alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissie nader vast.
3. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar
het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
4. De raad van bestuur is voorts, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd één of meer
andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden,
worden alsdan bij het reglement geregeld.
5. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
6. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
7. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 23 lid 1 van toepassing.

Artikel 17

Statutenwijziging

1. De raad van bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te
wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering
waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad
van bestuur is afzonderlijk bevoegd deze akte te doen verlijden.
3. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
gehouden handelsregister.
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Artikel 18

Ontbinding en vereffening

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 overeenkomstige
toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voorbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring
door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
5. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na
goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortige doelstelling dan wel een instelling die uitsluiten of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet
voorgeschreven termijn berusten onder de vereffenaars, dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen
derde.

Artikel 19

Slotbepalingen

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht
bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

132

Bijlage 27: Format functioneringsgesprek medewerkers
Functioneringsgesprek
Naam medewerker:
Namen leidinggevenden:
1.

Hoe zit je er bij?

2.

Waar ben je tevreden over?

3.

Wat kan beter?

4.

Hoe ervaar je de omgang met zorgvragers?

5.

Hoe ervaar je de omgang met collega’s?

6.

Hoe ervaar je de omgang met externe partijen?

7.

Ben je tevreden over je werkomgeving?

8.

Heb je voldoende uitdaging binnen je huidige functie?

9.

Hoe ervaar je de huidige werklast?

Datum:

10. Heb je voldoende ondersteuning vanuit je leidinggevende?
11. Wat zijn je sterke kanten?
12. Wat zijn je ontwikkelpunten?
13. Wat is je doel aankomend jaar?
14. Heb je feedback voor je direct leidinggevende?
15. Heb je feedback voor de organisatie?
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Bijlage 28: Format beoordelingsgesprek medewerkers

Beoordelingsgesprek
Naam medewerker:
Namen leidinggevenden:

Datum:

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uitmuntend

Inzet op werk
Zelfstandigheid
Orde en netheid
Regelen/doorgeven afspraak
Afwerking van werk
Omgang zorgvragers
Omgang collega’s
Omgang externe partijen
Oplossen van problemen
Omgang met problemen
Houden aan werktijden
Bereidheid tot extra inzet
Ambitie niveau
Voldoet aan functie omschrijving
Motivatie
Manier van communiceren
Inzicht
Verantwoordelijkheid
Aanwezige kennis
Samenwerking/collegialiteit
Neemt initiatief
Betrokkenheid
Ontwikkeling
Overige opmerkingen werkgever
Wat gaat er goed
Wat kan er beter

Datum:
………………………………………………

………………………………………………

Handtekeningen voor akkoord:

………………………………………………
Naam medewerker

………………………………………………
Naam leidinggevende
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Protocollen
Protocol 1: Agressieprotocol
Inleiding
Stichting Groen Hulpverlening staat voor deskundige 24-uurs opvang en individuele begeleiding met een persoonlijke
benadering. Het meest fundamentele doel van onze zorg is, dat iedereen zich veilig moet voelen. Zowel zorgvragers,
begeleiders als ouders/wettelijk vertegenwoordigers en plaatsende instanties. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen zich
incidenten voordoen. Het Team Leidinggevenden wil van alle incidenten op de hoogte zijn, om zo de veiligheid voor zowel
zorgvragers als begeleiders te waarborgen. De doelgroep van Stichting Groen Hulpverlening zijn jongvolwassenen met
een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Dit betekent dat er een verhoogd risico is op een
agressie-incident. Dit betekent niet dat wij een agressie-incident als iets vanzelfsprekend zien, maar wel dat een ieder
zich bewust moet zijn dat er een verhoogd risico is om geconfronteerd te worden met agressie. Stichting Groen
Hulpverlening gaat ervan uit dat een agressie-uitbarsting ontstaat door onduidelijkheid of een gevoel van onveiligheid of
te weinig kwantiteit in de levering van de begeleiding. Stichting Groen Hulpverlening vindt het belangrijk dat alle vormen
van agressie bij haar bekend zijn. Dit ter bescherming van de zorgvragers en de begeleiders en ter bevordering van de
kwaliteit van de geleverde begeleiding aan de zorgvragers. (zie ook hoofdstuk 7: Crisisdienst Stichting Groen
Hulpverlening). Het agressieprotocol staat ook omschreven in het arbobeleidsplan hoofdstuk 7.
Agressievormen
Om tot een goede inschatting te komen met betrekking tot de vertoonde agressie, hebben wij de verschillende vormen
van agressie gecategoriseerd. Zo is voor een ieder inzichtelijk welke vormen wij onderscheiden en wordt het incident
meetbaar:
Verbale en non-verbale agressie
Lichte vormen: fel in discussie gaan, beledigen, uitschelden, verwensingen uiten, schreeuwen, middelvinger opsteken.
Zware vormen: intimideren, dreigende houding, dreigen met fysiek geweld, treiteren, pesten, spugen, discrimineren,
bedreigen.
Agressie met gebruiksvoorwerpen
Lichte vormen: schoppen tegen deuren en muren, stoel omgooien.
Zware vormen: huisraad vernielen en gooien met objecten.
Gevaarlijke vormen: dreigen met gereedschap, stok, mes of een ander voorwerp waarmee verwondingen kunnen worden
aangebracht.
Fysieke agressie
Lichte vormen: duwen, fysiek hinderen.
Zware vormen: slaan, schoppen, krabben, bijten, kopstoot geven of ieder ander gedrag dat tot letsel leidt.
Gevaarlijke vormen: pogingen tot: zelfverwonding, zorgvrager (met psychische problemen) onttrekt zich aan begeleiding.
Zie agressieprotocol begeleider en agressieprotocol zorgvrager hoe te handelen bij een agressie-incident.
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Protocol 2: Agressieprotocol - begeleiders
Wat mogen begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening verwachten?
• Stichting Groen Hulpverlening draagt er zorg voor dat de begeleiders voldoende en relevante informatie krijgen
omtrent het persoonsbeeld van de zorgvrager.
• Mocht een zorgvrager bekend zijn met agressief gedrag, dan wordt de begeleider hierop gecoacht.
• Na een agressie-incident ontvangt de begeleider coaching van de zorgmanager of coördinator.
• Stichting Groen Hulpverlening zorgt ervoor dat de gegevens van de zorgvrager up to date zijn.
• Een begeleider mag te allen tijde de individuele begeleiding van een zorgvrager beëindigen als de begeleider de
ontstane situatie als onveilig ervaart, zowel in een woon initiatief als in de thuissituatie van de zorgvrager. Hierna stelt
de begeleider het Team Leidinggevenden per mail op de hoogte.
Wat verwacht Stichting Groen Hulpverlening van de begeleiders?
• De begeleider dient te beschikken over de telefoonnummers van het Team Leidinggevenden en de wettelijk
vertegenwoordigers van de zorgvragers en onderhoudt contact met hen in het geval van een incident.
• Alle vormen van agressie, zowel lichte vormen alsmede zware vormen van agressie, worden gemeld aan het Team
Leidinggevenden middels een MIC, of MIM (zie bijlage 12 en 14) Deze wordt per mail verstuurd aan het Team
Leidinggevenden.
• Ook indien de zorgvrager ander gedrag vertoont wat door de begeleider als niet wenselijk wordt ervaren, of als de
begeleider (zelf) ziet of (van de zorgvrager) hoort dat de zorgvrager in de omgeving agressief wordt bejegend, moet
de begeleider dit melden bij het Team Leidinggevenden.
Hoe te handelen tijdens een agressie incident?
• Als je jezelf als begeleider niet veilig voelt bij een verbaal of fysiek agressie-incident stap je uit de situatie. Als
begeleider kan je aangegeven bij de zorgvrager dat je jezelf niet prettig voelt en de ruimte verlaat en/of je vraagt of
je zorgvrager even uit de situatie wil stappen.
• Vermijd als begeleider zo veel mogelijk het fysieke contact met de op dat moment agressieve zorgvrager. Fysiek
contact werkt vaak averechts. Mits de zorgvrager op dat moment een gevaar is voor zijn omgeving of zichzelf.
• Als je als begeleider de situatie niet kunt verlaten en er is sprake is van een zware vorm van agressie, dan zorgt de
begeleider voor een veilige omgeving, voor zowel de zorgvrager, de overige betrokkenen alsmede zichzelf.
• Als er sprake is van een dreigende of zelfs levensbedreigende situatie neemt de begeleider direct zelf contact op met
de politie en belt 112.
Hoe te handelen na een agressie-incident
• De begeleider neemt direct contact op met de zorgmanager. Deze geeft, indien hij/zij niet in de directe omgeving is,
per telefoon advies aan de begeleider. Indien wenselijk komt de zorgmanager naar de locatie.
• De begeleider vult zo snel mogelijk het MIC of MIM formulier in en mailt deze naar de zorgmanager.
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Protocol 3: Agressieprotocol – zorgvragers
Wat mogen zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening verwachten?
• Stichting Groen Hulpverlening zorgt ervoor dat de gegevens van de zorgvrager up to date zijn.
• In een agressie-incident, zowel fysiek als verbaal, zal de begeleider en/of het Team Leidinggevenden in gesprek gaan
met de zorgvrager om de situatie te bespreken en te onderzoeken waar de agressie vandaan komt.
• Na een ernstig agressie-incident wordt de zorgvrager eerst met rust gelaten en zal deze een officiële waarschuwing
ontvangen van de zorgmanager. Na drie officiële waarschuwingen zal de zorg vanuit Stichting Groen Hulpverlening
worden beëindigd en zullen wij de zorgvrager helpen zoeken naar een vervolgplek.
• Mocht een zorgvrager zich niet prettig bij een situatie voelen, mag hij of zei dit te allen tijde melden bij de begeleider
en/of het team Leidinggevenden. Er zal zorgvuldig gekeken worden naar de melding die gemaakt is en bekeken
worden wat Stichting Groen Hulpverlening hier in kan betekenen. De zorgvrager kan hierin gecoacht worden hoe te
handelen in een voor hem of haar onveilige situatie.
• Mocht de situatie uit de hand lopen, dan mag de begeleider voor de veiligheid van de zorgvrager en medewerkers
112 bellen.
Wat verwacht Stichting Groen Hulpverlening van zorgvragers ofwel ouders/plaatsende instanties?
• Ter voorkoming en bestrijding van incidenten verwachten wij van zorgvragers, ouders ofwel plaatsende instanties dat
zij tijdens het intakegesprek melden of de zorgvrager bekend is met agressie en zo ja, waar en wanneer en in welke
frequentie dit voorkomt.
• Als de zorgvrager ten tijde van de aanmelding niet bekend is met agressie, maar er doen zich in de periode waarin de
begeleiding plaatsvindt zware en/of gevaarlijke vormen van agressie voor, dan zijn zorgvrager, ouders ofwel
plaatsende instanties verplicht dit te melden aan de begeleider of bij de zorgmanager. Ook wanneer lichte agressie
structureel voorkomt.
Hoe te handelen na een agressie incident?
• Er vindt een gesprek plaats tussen zorgmanager en zorgvrager en/of andere betrokkenen waarbij het incident
besproken wordt en waarbij een afweging gemaakt wordt of de veiligheid van de zorgvrager, de begeleiding en
overige zorgvragers gewaarborgd kan worden. Dit is afhankelijk van de vertoonde agressie en de draagkracht van
begeleiders en zorgvragers. Mocht dit niet het geval zijn dan behoudt de zorgmanager zich het recht voor om de
zorgovereenkomst per direct te beëindigen.
• Indien er gekozen wordt om de zorgovereenkomst te continueren dan worden er constructieve afspraken gemaakt
om de agressie uitingen te minimaliseren. Te denken valt aan nieuw gestelde doelen binnen de individuele
begeleiding, inzet van medicatie in overleg met behandelaar of wanneer er geen behandelaar in het spel is, inzet van
deze.
De zorgovereenkomst wordt beëindigd:
• wanneer er een zo ernstige bedreigende situatie is ontstaan dat er geen intentie of draagkracht meer is om de
veiligheid van betrokkenen te kunnen garanderen;
• wanneer de agressie van de zorgvrager niet gereguleerd kan worden middels het geboden zorgaanbod;
• na 3 officiële waarschuwingen vanuit het Team Leidinggevenden.
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Protocol 4: Protocol noodtelefoon
In de afgesloten zwarte archiefkast in het kantoor van TC ligt een map met korte beschrijving van alle zorgvragers
Wanneer een zorgvrager je belt met een noodgeval vraag je eerst telefonisch wat er gaande is. Naar aanleiding hiervan
kun je inschatten of er direct politie, ambulance etc. ingezet moeten worden. Wanneer het een zorgvrager is van Team
Centrum ga je naar deze zorgvrager toe. Je blijft bij hem/haar tot de situatie opgelost is of totdat deze persoon mee moet
naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Je gaat niet met de zorgvrager mee naar het ziekenhuis. We hebben op Team Centrum
namelijk een verantwoordelijkheid naar alle zorgvragers dat er te allen tijde begeleiding aanwezig is binnen een straal
van 100 meter. Wanneer je mee gaat naar het ziekenhuis kunnen we dit niet waarborgen. Wanneer er een zorgvrager
van Team Ambulant belt, dan handel je alles telefonisch af, zonder er naar toe te gaan. Willen zij echt graag dat er iemand
meegaat naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, dan zullen ze iemand uit hun eigen netwerk moeten vragen. Wel is het van
belang om politie, brandweer, ambulance etc. het telefoonnummer van TC te geven, zodat zij de dienstdoende collega
kunnen informeren over de stand van zaken.
Stappenplan noodtelefoon:
1. Vraag naar de naam van de zorgvrager.
2. Vraag wie zijn/haar hoofdbegeleider is.
3. Hoor het verhaal van de zorgvrager aan.
4. Geef advies.
5. Zorgvragers van buiten team Centrum vraag je naar het eerstvolgende IB moment en wijs hen erop dat de hulpvraag
moet wachten tot dit moment. Ook kan je hen wijzen op het inloopuur van team Centrum (dagelijks van 14.00-15.00
uur).
6. Als het niet kan wachten, nodig je de zorgvrager uit op team centrum, mits de zorgvragers van team centrum hier
geen hinder van ondervinden.
7. In het uiterste geval (bv een levensbedreigende situatie) ga je naar de zorgvrager toe.
8. Zorg dat je rustig blijft.
9. Bel 112 mocht dit nog niet zijn gebeurd.
10. Hang een bericht op de deur ‘wegens noodsituatie tijdelijk gesloten, bel de noodtelefoon indien mocht er iets aan
de hand zijn’.
11. Stuur een bericht in de noodtelefoonapp zodat iedereen op de hoogt is dat je naar een crisissituatie toe bent.
12. Neem de team centrum telefoon en noodtelefoon mee.
13. Sluit het kantoor af met de sleutel.
14. Troost of kalmeer de zorgvrager indien wenselijk.
15. Vraag naar de situatie aan de zorgvragers in kwestie.
16. Gaat het om meerdere zorgvragers haal ze dan indien wenselijk even uit elkaar.
17. Laat de zorgvrager meerdere malen het verhaal vertellen.
18. Schat in welke acties uitgezet moeten worden. Probeer de zorgvrager zelf met oplossingen te laten komen.
19. Rond de situatie af met duidelijke afspraken, benoem deze afspraken duidelijk en controleer of de zorgvrager je
heeft begrepen (laat de zorgvrager bijvoorbeeld de afspraken herhalen of samenvatten).
20. Benoem naar de zorgvragers dat de situatie wordt besproken met de andere betrokken zorgvragers en
zorgverleners.
21. Kom je er zelf niet uit? Bel dan voor advies met de noodtelefoon Team Leidinggevenden!
22. Bij terugkomst op kantoor haal je het bericht op de deur weg.
Maak melding vanaf de team centrum telefoon in de noodtelefoonapp en stuur indien nodig een uitgebreidere mail naar
de betrokken hoofdbegeleider, het Team Leidinggevenden en de directie. Indien geval van een crisis doe je dit op een
crisisformulier en mail deze naar de zorgverleners die betrokken zijn bij de zorgvrager en naar het Team Leidinggevenden
en de directie (info@groenhulpverlening.nl).
De mondkapjes die gebruikt kunnen worden bij mond op mond beademing liggen bij TC op kantoor in het witte ladekastje
achter het bureau. Daar hebben we een laadje met alle EHBO spullen, waar deze mondkapjes bijliggen.
Wanneer je er als zorgverlener twijfelt over de uit te zetten acties of je advies nodig hebt alvorens je acties uitzet, kun
je te allen tijde de noodtelefoon Team Leidinggevenden bellen. Team Leidinggevenden is middels deze noodtelefoon
24-uur per dag bereikbaar voor zorgverleners wanneer ze acute vragen hebben die niet kunnen wachten tot een later
moment.
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Protocol 5: Protocol alcohol en drugs
Uitgangspunt:
Stichting Groen Hulpverlening vindt het belangrijk om het gebruik van alcohol en drugs aan duidelijke strakke regels te
binden. Zeker gezien het feit dat de doelgroep waar wij zorg aan bieden betiteld kan worden als een risico doelgroep.
De regels die wij hanteren zijn gebaseerd op de wettelijke kaders. Daarnaast hebben wij als particuliere zorginstelling ook
een eigen kijk en visie op het gebruik van alcohol en drugs. Het protocol staat tevens benoemd in het huishoudelijk
reglement hoofdstuk 6.
Stichting Groen Hulpverlening vindt dat het overmatig gebruik van alcohol en drugs de ontwikkelingen en zelfontplooiing
van ieder individu stagneert. Vandaar ook dat wij het gebruik van alcohol en drugs binnen onze wooninitiatieven en
tijdens onze begeleiding niet toestaan. Mensen met een verstandelijke beperking lopen meer risico’s bij het gebruik van
deze middelen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Dit komt onder andere doordat ze vaak ook psychische,
psychiatrische en/of gedragsproblemen hebben en ze vaak minder kennis hebben over middelen gebruik, vaak
impulsiever zijn, meestal een laag zelfbeeld hebben, een lagere sociale weerbaarheid hebben, vaak sneller te beïnvloeden
zijn, vaker medicatie gebruiken, etc. Al deze risico’s tezamen geven een groter risico op misbruik van deze middelen en
een groter risico op complicaties en/of problemen in het algemeen. Wel zijn we bewust van het feit dat veel zorgvragers
softdrugs gebruiken of alcohol drinken; we proberen door onze regels en laagdrempelige aanpak, deze zorgvragers
bewust te maken van de negatieve effecten op korte en langere termijn. Ook werken we nauw samen met Tactus
verslavingszorg. Zij geven laagdrempelige voorlichtingsavonden binnen onze zorginstelling en helpen bij zorgvragers een
stukje bewustwording te creëren. Ook kunnen zij de zorgvrager helpen te stoppen of wanneer dit nodig is behandeling
in te zetten. Dit gebeurt ook weer op vrijwillige basis; de zorgvrager moet dus echt willen.
Onze regels
• Het gebruik van alcohol en drugs, alsmede het in bezit hebben of distribueren van alcohol en drugs, is binnen de
wooninitiatieven en tijdens de individuele begeleiding van Stichting Groen Hulpverlening, voor zowel zorgvragers als
begeleiders, niet toegestaan. Het gebruik en/of in bezit zijn van alcohol en/of drugs binnen de wooninitiatieven
betekent een officiële waarschuwing van de zorgmanager. Bij drie van deze waarschuwingen volgt beëindiging van
de begeleiding.
• Bij constatering van gebruik en/of bezit van alcohol of drugs van een medewerker op, of enkele uren voor individuele
begeleiding wordt de arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht met de betreffende medewerker
direct beëindigd. Voor zorgvragers betekent het gebruik van alcohol of drugs binnen de wooninitiatieven of tijdens
de begeleiding, dat de zorgovereenkomst na drie officiële schriftelijke waarschuwingen van het Team
Leidinggevenden beëindigd wordt.
• Signalen van buitenaf (medebewoners, begeleiders) worden eveneens gemeld bij de zorgmanager.
• Bij gebruik en/of het in bezit hebben van alcohol of drugs van een zorgvrager worden de curator/mentor ofwel
betrokken instanties ingelicht.
Handvatten voor medewerkers
• De begeleider heeft een voorbeeldfunctie en dat betekent dat deze niet zijn/haar eigen normen of waarden uitdraagt,
maar de visie van Stichting Groen Hulpverlening.
• De begeleider zorgt te allen tijde dat het onderwerp bespreekbaar is. Dreigen met sancties is niet wenselijk en werkt
vaak averechts.
• De begeleider zorgt er voor dat hij of zij niet in de valkuil trapt: vermijdt “welles en nietes” discussies.
• De begeleider gaat nooit in discussie met iemand die onder invloed is.
• Zorgvragers mogen buiten de wooninitiatieven doen wat ze willen doen; ze zijn immers vrijwillig bij ons in de zorg en
boven de achttien jaar; mits het geen gevaarlijke situaties oplevert en/of overlast veroorzaakt.

139

Protocol 6: Protocol meldcode
Wij als professionals hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de zorgvragers met wie wij in
ons werk te maken hebben. Wij zijn degenen die in actie moeten komen als er mogelijk sprake is van (kinder)mishandeling
of huiselijk geweld. Dit protocol legt uit hoe wij als professionals handelen als wij een vermoeden van mishandeling
hebben. Zorgen over een kind hoeven niet op kindermishandeling of huiselijk geweld te duiden. Ze kunnen ook te maken
hebben met de opvoeding. Als je denkt dat de problemen veroorzaakt worden door de opvoedingssituatie neem eerst
contact op met de contactpersoon binnen Stichting Groen Hulpverlening nl. de coördinator TA/TC. Bij afwezigheid van
de coördinator kun je contact opnemen met de zorgmanager. Na overleg met de coördinator TC/TA neem je contact op
met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Waarvoor is er een meldcode?
Als begeleider van Stichting Groen Hulpverlening waarborgen wij de veiligheid van onze zorgvragers en hun omgeving.
Zijn er vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, fysiek geweld, maar ook vermoedens van psychisch of
seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing, dan doorloopt de begeleider in samenwerking met de zorgmanager
de stappen van de meldcode.
Hoe werkt de meldcode?
Iedere organisatie is wettelijk verplicht om de 5 stappen (zie afbeelding hieronder) in haar meldcode op te nemen, waarbij
de kindcheck in stap 1 gedaan wordt. Stichting Groen Hulpverlening houdt zich aan de professionele norm, melding te
doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.
Beroepsgeheim en de meldcode
Bij het vervallen van artikel 53 lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg
treedt binnen Stichting Groen Hulpverlening de wet meldcode in
werking. Hierin staat omschreven dat de professional een
meldrecht heeft. Dit houdt in dat professionals met een
beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen
melden bij Veilig Thuis. Ook zonder toestemming van de
betrokkenen.
Informatie over de meldcode
Als begeleider is een meldcode toepassen een grote taak. Heb je
vermoedens en wil je als begeleider de meldcode toepassen maar
kom je er niet uit; meld dit bij de coördinator TC/TA of
zorgmanager van Stichting Groen Hulpverlening.
Via de website van rijksoverheid staat informatie over de
meldcode uitgebreid omschreven. Geeft dit onvoldoende
antwoord op je vraag, dan kan je als begeleider samen met de
coördinator of zorgmanager de rijksoverheid bellen voor meer
informatie op het nummer 1400. Het telefoonnummer van Veilig
Thuis is 0800-2000.
Belangrijk: ga altijd uit van je eigen deskundigheid. Als
professional heb je de kennis van de ontwikkeling van kinderen
en ben jij bij uitstek degene die afwijkend gedrag kan signaleren.
Vertrouw op je kennis, ervaring en intuïtie en bespreek je zorgen
ook met anderen binnen de organisatie.
Bron afbeelding: Rijksoverheid
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Protocol 7: Protocol zwangerschap
Een zorgvrager is zwanger wat nu?
• Bespreek als begeleider tijdens individuele begeleidingsmomenten welke mogelijkheden er zijn voor de aanstaande
moeder. Wat zijn de verwachtingen van de zorgvrager nu er ontdekt is dat de zorgvrager zwanger is. Als begeleider
geef je geen advies, er wordt puur benoemd welke mogelijkheden er zijn. Hierna kan de zorgvrager zelf haar keuzes
maken.
• De begeleider zet samen met de zorgvrager een plan van aanpak omtrent zwangerschap en geboorte kind op met
algemene doelen en verantwoordelijkheden (zie hiervoor het document plan van aanpak in Dropbox) Er zal samen
met de zorgvrager een route worden uitgezet, waarin wordt besproken wat de aanstaande moeder kan verwachten
in haar zwangerschap.
Punten die tijdens de zwangerschap worden besproken met de zorgvrager
• Zorgvragers die verslavingsgevoelig zijn, zullen tijdens de zwangerschap en eventueel na de geboorte van hun kind
een drugs en/of alcohol test aangeboden krijgen. Zo kunnen ze aantonen dat ze vrij zijn van verdovende middelen
tijdens hun zwangerschap en goed voor hun (ongeboren) kindje kunnen zorgen. Zorgvragers zullen hiervoor een
toestemmingsverklaringsformulier ondertekenen zodra bekend is dat ze zwanger zijn. De begeleider zal de gevolgen
bespreken van een verslaving (alcohol, drugs en/of roken) met betrekking tot de ontwikkeling van een ongeboren
kind. De begeleider zal informatie geven over de gevolgen van middelengebruik, zoals FAS.
• Een zorgvrager kan kiezen voor plaatsing in een moeder en kind huis. Dit kan van meerwaarde zijn als deze zorg beter
aansluit dan het door Stichting Groen Hulpverlening aangeboden zorgaanbod.
• Voor de zorgvrager is er een checklist aanwezig waar mee gewerkt kan worden (zie document checklist zwangerschap
in Dropbox) Hierin staat beschreven wat een zorgvrager in huis mag hebben voor de geboorte van het kind. In de
checklist staat ook omschreven welke acties en disciplines gebeld kunnen worden en wat er aangevraagd kan worden.
De begeleider pakt dit samen op met de zorgvrager.
• Er kan een camera geplaatst worden in de woning als de baby geboren is. Camera toezicht is er voor de veiligheid
voor moeder en kind. Camera toezicht kan vrijwillig geplaatst worden als keuze van de zorgvrager. Het is ook mogelijk
dat camera toezicht verplicht wordt door instanties, zoals Veilig Thuis, om de veiligheid van moeder en kind te
waarborgen. Op deze manier kan op afstand een oogje in het zeil worden gehouden en kan de begeleider op afstand
meekijken op de camera, wanneer zich bijvoorbeeld een situatie voordoet waarin de moeder advies nodig heeft.
• Het zorgplan wordt geëvalueerd vanwege deze nieuw ontstane situatie. In het zorgplan komen specifiek doelen voor
moeder en kind om de zelfstandigheid te bevorderen en een veilige woonsituatie te creëren. Hierin wordt de rol van
de begeleider duidelijk omschreven en zal benoemd worden wat buiten de individuele begeleiding valt en waar
andere expertise nodig is, zoals bijvoorbeeld expertise inschakelen van Centrum Jeugd en Gezin.
• Er wordt vanuit het protocol meldcode een kind-check afgenomen door de begeleider in samenwerking met de
zorgmanager (per 1 januari 2020 is dit verplicht).
• Door de begeleider, coördinator en zorgmanager wordt onderzoek gedaan of de huidige indicatie toereikend is en
wat de mogelijkheden zijn voor de zorgvrager. De gewaarborgde hulp zal betrokken worden om mee te kijken naar
de inzet van begeleiding.
• Indien nodig kan de begeleider aanwezig zijn bij controles en afspraken bij de verloskundige, kraamzorg, GZZ, etc. De
begeleider kan hierin ondersteuning bieden door tijdens het gesprek of bij thuiskomst de inhoud van het gesprek of
de vragen die gesteld worden te vertalen naar het niveau waarop de zorgvrager het beter begrijpt.
• Stichting Groen Hulpverlening geeft een zwangerschapsdagboek aan de zwangere zorgvrager als cadeautje. Hierin
kan de moeder in spé alles bijhouden en informatie vinden over wat er wekelijks veranderd in haar zwangerschap. Dit
dagboek is daarmee gelijk een aanknopingspunt om als begeleider over de zwangerschap in gesprek te gaan met je
zorgvrager.
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Protocol 8: Protocol geboorte kind
De baby is geboren wat nu?
• Als begeleider ondersteun je de zorgvrager naar een zo zelfstandig, veilig en gelukkig mogelijk leven met zijn of haar
baby. Wanneer je als begeleider signaleert dat het niet goed gaat worden er in samenwerking met de zorgmanager
experts ingeschakeld op het gebied waar de problemen ontstaan.
• Als begeleider ondersteun je de zorgvrager waar dat nodig is om de aangeleerde vaardigheden vanuit de kraamzorg
en het consultatiebureau te oefenen en te blijven herhalen.
• Als begeleider let je op de hygiëne van moeder, kind en leefomgeving. Er wordt bijgestuurd waar dat nodig is en
gestimuleerd naar een veilige omgeving.
• De begeleider is de eerste aanspreekpunt van de zorgvrager. Zorgvragers die hun zorg inkopen binnen het woon
initiatief Team Centrum kunnen voor vragen terecht bij begeleiding van Team Moeder en Kind.
• Als begeleider maak je met de zorgvrager een passende planning qua hulp en begeleiding bij het uitvoeren van de
eerste zorg; de primaire levensbehoefte van zowel de zorgvrager als de baby. De begeleider en zorgvrager maken
samen een plan van aanpak.
• Wanneer je signaleert dat er meer hulp nodig is, kan worden onderzocht of een indicatie voor het kind een
mogelijkheid is. Dit gaat in overleg met de zorgvrager en coördinator/zorgmanager.
• Indien nodig kan de begeleider aanwezig zijn bij controles en afspraken, denkend aan het consultatiebureau, Centrum
voor Jeugd en Gezin, huisarts etc. De begeleider kan hierin ondersteuning bieden.
• Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling treedt de meldcode in werking. Zie hiervoor het
protocol meldcode.
• Bespreek mogelijkheid tot meedoen aan Centering Parenting
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Protocol 9: Protocol social media, mail- en internetgebruik
Inleiding
Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Stichting
Groen Hulpverlening. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van de organisatie en haar
medewerkers en de kwaliteit van de begeleiding, alsmede aan een positief imago van de organisatie. Net zoals bij de
opkomst van internet en email levert het gebruik van social media vragen op over het gebruik van deze individuele en
meestal openbare communicatiekanalen. Privé-gerelateerde zaken en werk gerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te
scheiden. Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zijn hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag van social
media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de organisatie en de begeleiding.
Toch zijn er binnen de zorgorganisaties verschillen in kennis en ervaringen met social media en is men in meer of mindere
mate enthousiast over social media. Bij nieuwe ontwikkelingen zie je vaker dat een aantal werkgevers en werknemers
vooral bedreigingen zien, anderen vooral kansen. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik van social media
op gang te brengen en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen privé- en werk
gerelateerd mediagebruik.
Stichting Groen Hulpverlening vertrouwt erop dat haar medewerkers, opdrachtnemers en andere betrokkenen
verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij Stichting Groen
Hulpverlening betrokken is daarvoor richtlijnen te geven.
Uitgangspunten:
• Stichting Groen Hulpverlening onderkent het belang van social media.
• Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig klimaat binnen de begeleiding en onze organisatie.
• Dit protocol bevordert dat de organisatie, medewerkers, opdrachtnemers op social media communiceren in het
verlengde van de visie en de missie van Stichting Groen Hulpverlening en de reguliere fatsoensnormen. In de regel
betekent dit dat we respect voor de organisatie en voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
• De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de organisatie en met de privacy
van een ieder die betrokken is bij de organisatie.
• De gebruikers van social media dienen de geheimhoudingsplicht jegens zorgvragers in acht te nemen.
• Het protocol dient de organisatie, haar medewerkers en opdrachtnemers en andere betrokkenen tegen zichzelf en
anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van social media.
Doelgroep en reikwijdte:
• Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van Stichting Groen Hulpverlening, dat wil
zeggen medewerkers, opdrachtnemers en mensen die op een andere manier professioneel verbonden zijn aan de
organisatie.
• De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op aan de organisatie gerelateerde berichten, communicatie
tussen medewerkers/opdrachtnemers van de organisatie met zorgvragers of betrokkenen van zorgvragers of
wanneer er een overlap is tussen organisatie, werk en privé.
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Social media binnen de organisatie
Voor alle gebruikers:
• Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke
informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
• Het is medewerkers/opdrachtnemers toegestaan om onder werktijd actief te zijn op social media, mits het werk
gerelateerde content betreft en het werk/begeleiding hier niet onder lijdt.
• De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op social media.
• De medewerker/opdrachtnemer dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde content voor onbepaalde tijd
openbaar zal zijn, ook na verwijdering van het bericht.
• Het is medewerker/opdrachtnemer niet toegestaan foto-, film- en geluidsfragmenten van aan de organisatie
gerelateerde situaties op social media te publiceren tenzij Stichting Groen Hulpverlening hier uitdrukkelijk
toestemming voor plaatsing heeft gegeven.
• Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt Stichting Groen
Hulpverlening passende maatregelen.
• Medewerkers/opdrachtnemers zijn vrij in het maken van de keuze om ‘vrienden’ te worden op social media met
zorgvragers en/of andere betrokkenen, maar laten het initiatief om ‘vrienden te worden bij de zorgvrager en/of
andere betrokkenen.
• Het is medewerkers/opdrachtnemers niet toegestaan politieke voorkeuren of sterk persoonlijk getinte overtuigingen
te plaatsen op social media, wanneer ze bevriend zijn met zorgvragers en/of andere betrokkenen.
• Indien medewerker/opdrachtnemer social media inzet ten behoeve van de begeleiding en/of met een pedagogisch
en/of didactisch doel, adviseert Stichting Groen Hulpverlening hiervoor een begeleiders account te gebruiken: een
apart gevulde account dat volledig los staat van zijn/haar eventuele account op social media voor privégebruik.
Voor alle medewerkers/opdrachtnemers tijdens werksituaties:
• Medewerkers/opdrachtnemers communiceren tijdens werksituaties per e-mail alleen met het aan hen verstrekte
zakelijk mailadres van Stichting Groen Hulpverlening.
• Medewerkers/opdrachtnemers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van social media:
privémeningen (bijvoorbeeld politieke meningen en overtuigingen) van medewerkers/opdrachtnemers kunnen
eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de organisatie. Indien de medewerker/opdrachtnemer
deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Stichting Groen Hulpverlening dient
werknemer te vermelden dat hij/zij medewerker/opdrachtnemer is van Stichting Groen Hulpverlening.
• Indien online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker/opdrachtnemer direct contact op te nemen
met de zorgmanager om de te volgen strategie te bespreken.
• Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker/opdrachtnemer contact op met de
zorgmanager.
Voor alle medewerkers/opdrachtnemers buiten werksituaties:
• Het is de medewerker/opdrachtnemer toegestaan om aan de organisatie gerelateerde onderwerpen te publiceren
mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over Stichting Groen Hulpverlening, haar
medewerkers/opdrachtnemers of andere betrokkenen betreft. Bovendien mag de publicatie de naam van Stichting
Groen Hulpverlening niet schaden.
• Indien de medewerker/opdrachtnemer deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met
Stichting Groen Hulpverlening dient medewerker/opdrachtnemer te vermelden dat hij of zij medewerker is van
Stichting Groen Hulpverlening. Medewerker mengt zich niet in negatieve discussies die (op enigerlei wijze) te maken
heeft met Stichting Groen Hulpverlening.
• Indien werknemer in privé situaties over Stichting Groen Hulpverlening publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien
van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van
eventuele officiële standpunten van Stichting Groen Hulpverlening. Verder vermeldt de medewerker/opdrachtnemer
dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.
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Sancties en gevolgen voor medewerkers/opdrachtnemers:
Medewerkers/opdrachtnemers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim.
Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers/opdrachtnemers toe
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag, ontslag op
staande voet en beëindiging samenwerking.
Indien de uitlating van medewerkers/opdrachtnemers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door het
Team Leidinggevenden aangifte bij de politie worden gedaan.

Bedenk dat…
• Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht
staat direct online.
• Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om
informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in
tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Werkgevers, zorgvragers,
ouders en andere betrokkenen zoeken soms op google naar meer informatie.
• Het een ongeschreven regel is om eenmaal geplaatste berichten niet te verwijderen. Met
een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de
eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te
wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
Geef bij verwijdering een goede reden.
• Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en
citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te
publiceren. Schending van deze wet levert je een boete op van honderden euro’s.
• Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot
wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van
anderen wordt gerespecteerd.
• Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je
mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over
de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in
google naar boven kunnen komen.
• Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en
werk gerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun
je een disclaimer opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt
weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met het standpunt van de organisatie.
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Protocol 10: Protocol beeldbellen
Via beeldbellen je zorgvrager begeleiden. Het kan en mag!
Achtergrondinformatie:
Het wordt in de vergoedingenlijst PGB Wet langdurige zorg 2020 als volgt omschreven:
“Er moet sprake zijn van substantieel direct contact (beeldbellen; begeleider en cliënt moeten elkaar kunnen zien). Dit
sluit begeleiding via bijvoorbeeld via mail of sms uit. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen
van structuur, het stimuleren en aanzetten tot activiteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de
zelfredzaamheid bevorderen.”
Richtlijnen:
Binnen Stichting Groen Hulpverlening worden hier de volgende richtlijnen voor uitgezet:
• Beeldbellen wordt per 01-02-2021 gedaan via Signal (zie protocol Signal)
• De begeleider maakt gebruik van beeldbellen met de werktelefoon. Dus je belt niet via je privételefoon met je
zorgvrager. Privé en werk worden hierdoor duidelijk van elkaar gescheiden.
• Wanneer een zorgvrager geen ervaring heeft met beeldbellen, dan geef je uitleg over deze nieuwe mogelijkheid van
begeleiden.
• De begeleiding die via beeldbellen wordt ingezet volgt de doelen zoals die omschreven staan in het zorgplan en zijn
gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid.
• Ook hulpvragen die ad hoc moeten worden verholpen en buiten het zorgplan vallen, mogen uiteraard via beeldbellen
worden opgepakt.
• Omdat het beeldbellen ook gedeclareerd wordt als begeleidingsuren, wordt ook hier over gerapporteerd op de
gebruikelijke wijze.
• Beeldbellen mag de begeleiding die je ‘face to face’ met je zorgvrager hebt niet volledig vervangen. Je kan het zien als
extra service dat we dit de zorgvragers bieden naast de gebruikelijke begeleidingsuren.
Voordelen:
• Je hebt minder reistijd, want je werkt vanuit de plek waar je bent op dat moment.
• Je kan meerdere (korte) momenten van begeleiding bieden in de week.
• Het is gemakkelijker om even tussendoor thuis tijd vrij te maken voor je begeleidingsmoment in plaats van eerst naar
je zorgvrager toe gaan.
• Je komt meer in de belevingswereld van je zorgvrager, die actief is binnen de ‘social media’.
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Protocol 11: Protocol Richtlijn voor medewerkers om de privacy van zorgvragers te waarborgen
Inleiding
Het uitgangspunt van deze richtlijn is de privacy van de zorgvragers te waarborgen. Informatie wordt (te) snel
overgedragen zonder dat hiervoor het doel duidelijk is. Pas als het doel duidelijk is, kan er worden nagegaan of de
gegevens conform de AVG wetgeving mogen worden verwerkt. Om dit binnen Stichting Groen Hulpverlening te kunnen
waarborgen mogen persoonsgegevens van zorgvragers enkel na overleg met de zorgmanager worden verstrekt aan
derden.
Richtlijnen
Persoonsgevoelige gegevens worden niet opgeschreven en meegedragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Gegevens van zorgvragers zoals wachtwoorden, DigiD, BSN en andere persoonsgevoelige informatie worden nergens
vastgelegd bij medewerkers. Niet op papier (agenda, schrijfblok, etc.) en niet digitaal (via Signal, notitie in telefoon, etc.).
Ook worden deze gegevens niet in beheer genomen door medewerkers, de verantwoordelijkheid van deze gegevens ligt
bij de zorgvrager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
De mobiele telefoon waarmee toegang wordt verkregen tot persoonsgevoelige informatie van zorgvragers bij Stichting
Groen Hulpverlening, wordt beveiligd met bijvoorbeeld een wachtwoord of swipe-patroon.
Als er gegevens vanuit dropbox of vanuit de mail van Stichting Groen Hulpverlening op de mobiele telefoon, iPad, tablet
of laptop worden geopend, worden de gegevens en documenten direct gewist en niet bewaard in de cloud of op de harde
schijf van het apparaat.
In Signal -groepen of in Signal berichten wordt enkel met initialen gewerkt, zodat gebeurtenissen niet terug te leiden zijn
naar daadwerkelijke personen.
Wanneer documenten worden verstuurd naar derden wordt dit in overleg met de zorgvrager gedaan. Documenten die
persoonlijke informatie bevatten worden versleuteld verstuurd, om zo de veiligheid van de informatie te kunnen
waarborgen.
Wanneer andere zorgvragers betrokken zijn worden alleen de initialen gerapporteerd.
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Protocol 12: Protocol privacyverklaring zorgvragers AVG)
Persoonsgegevens bij Stichting Groen Hulpverlening d.d. 01 januari 2021.
Uw privacy is voor Stichting Groen Hulpverlening, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin
staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden. Wij hebben de privacy van onze zorgvragers,
medewerkers en anderen hoog in het vaandel staan. In deze verklaring hebben wij beknopt de verplichtingen van
Stichting Groen Hulpverlening en de rechten van zorgvragers (of hun vertegenwoordigers) beschreven.
Betekenis privacyverklaring
Wij hebben de verantwoordelijkheid u te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens
wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Het uitgangspunt
daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.
Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig en waarvoor?
1. Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk
vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociaal profiel / netwerk, medische en
gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.
Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het
bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg
(declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk
en mantelzorger.
2. Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de zorgvrager uit te wisselen met zorgkantoor,
zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is voor Stichting Groen
Hulpverlening dan verplicht.
3. Medische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke en begeleidings- gegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en
dienstverlening.
4. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot zorgvragers, getroffen maatregelen en schade/letsel.
Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan zorgvragers.
5. Omschrijving en toedracht van (seksueel)misbruik met betrekking tot een zorgvrager en de ondernomen actie n.a.v.
het misbruik.
Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling,
nazorg en preventie).
Overige persoonsgegevens
Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige
persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een
aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over
iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren,
kan toestemming als basis worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Stichting Groen Hulpverlening maakt hier ook
gebruik van. Toestemming hiervoor kan overigens altijd door u weer worden ingetrokken. Wanneer Stichting Groen
Hulpverlening een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder
toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om
te weten.
Hoe verkrijgt Stichting Groen Hulpverlening de persoonsgegevens?
De meeste gegevens van een zorgvrager ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en
de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders.
Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de zorgvrager bij Stichting Groen Hulpverlening in zorg is.
Intern gebruik van de gegevens
Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk.
Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die
medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen (ZilliZ).
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Beveiliging van de gegevens
Stichting Groen Hulpverlening neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in
overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen
Extern gebruik van gegevens
Verplichte doorgifte
Als zorginstelling heeft Stichting Groen Hulpverlening de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te
delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde
verbindingen.
In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk
aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.
Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Stichting Groen Hulpverlening gebruik van computerprogramma’s. De leveranciers van
de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook
toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst
waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Stichting
Groen Hulpverlening zelf.
Overige doorgifte
Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om
te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen
nadat we van u toestemming hebben verkregen.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan
noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. Stichting
Groen Hulpverlening hanteert voor deze gegevens een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de
zorgovereenkomst. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de
gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.
Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens
Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van zorgvragers gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel op
de zorgvrager zelf betrekking. Daarom heeft de zorgvrager het recht om de persoonsgegevens:
- in te zien,
- te corrigeren als ze niet juist zijn,
- over te laten dragen naar andere personen of organisaties.
Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van
gegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de
datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Stichting Groen Hulpverlening zal tevens wijzigingen
apart aankondigen.
Vragen of kritiek
Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft
over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens
hieronder.
Stichting Groen Hulpverlening
Kerkdennen 58
3851 BB Ermelo
info@groenhulpverlening.nl
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Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon
aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.
Klacht indienen
Als u vindt dat Stichting Groen Hulpverlening niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het
recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u onder
andere vinden op onze website [www.groenhulpverlening.nl). U kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder,
dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Protocol 13: Protocol privacyreglement Stichting Groen Hulpverlening
Artikel 1.
INLEIDING
Binnen Stichting Groen Hulpverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden verkregen van de
betrokkenen zelf, maar soms ook van derde partijen, bijvoorbeeld de werkgever van de betrokkene. De betrokkenen
moeten erop kunnen vertrouwen dat Stichting Groen Hulpverlening zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat en
deze afdoende beveiligt tegen verlies of onrechtmatige verwerking. In dit privacyreglement laat Stichting Groen
Hulpverlening zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy. Het beschermen van
persoonsgegevens is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, nieuwe Europese
wetgeving en uitdagingen op het terrein van veiligheid en beveiliging. Stichting Groen Hulpverlening heeft privacy hoog
in het vaandel staan en vindt het daarom belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop zij ernaar streeft om
met persoonsgegevens om te gaan, en de privacy van betrokkenen te waarborgen. In dit reglement zet Stichting Groen
Hulpverlening onder meer uiteen welke categorieën van persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en wat
de verwerkingsgrondslag is. Zij geeft eveneens aan welke categorieën van betrokkenen er zijn en welke rechten zij kunnen
uitoefenen. Tevens wordt aandacht geschonken aan de ontvangers van de persoonsgegevens, eventuele
(sub)verwerkers), de technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens en een procedure datalekken.
Artikel 2.
WET- EN REGELGEVING
Stichting Groen Hulpverlening is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een
persoonsgegevensverwerkingsbeleid, dat onder andere in dit reglement uiteen wordt gezet. Het gaat hier om de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Artikel 3.
BEGRIPPEN
In dit reglement wordt een aantal termen gebruikt die een specifieke (wettelijke) betekenis hebben. Het betreft de
volgende termen:
Betrokkene: De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie
de gegevens worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groen Hulpverlening, een zorgvrager
of een sollicitant zijn.
Verwerker: De persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van en uitsluitend ten behoeve van
een andere persoon of organisatie, die in dat verband als verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken.
Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of organisatie die alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zo is Stichting Groen Hulpverlening bijvoorbeeld een
verwerkingsverantwoordelijke als zij de persoonsgegevens van haar zorgvrager verwerkt in de Zorgvragersadministratie.
Zij bepaalt immers voor welk doel zij welke persoonsgegevens van haar zorgvrager verwerkt.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene);
Bijzondere persoonsgegevens: Gegevens die betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische
gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele
geaardheid.
Personeel: Alle personen die werkzaam zijn bij/voor Stichting Groen Hulpverlening, waaronder begrepen werknemers,
ZZP’ers, stagiaires en vrijwilligers, met uitzondering van uitzendkrachten.
Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking omvat alles wat er met een persoonsgegeven wordt ‘gedaan’, al dan
niet via geautomatiseerde procedés. Dat hoeft overigens niet een actieve handeling te zijn. Voorbeelden van
verwerkingen zijn: vastleggen, bewaren, raadplegen, opvragen, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een
ander, doorgifte en vernietigen.
Autoriteit Persoonsgegevens: De autoriteit die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens en de
naleving van wet- en regelgeving.
Artikel 4.
REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYREGLEMENT
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van betrokkenen door of namens Stichting
Groen Hulpverlening. Dit reglement heeft ten doel dat de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt conform de
relevante geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de uitvoeringswet AVG. Daarmee tracht Stichting Groen
Hulpverlening:
- de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van
haar persoonsgegevens, tegen verlies van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
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-

te voorkomen dat persoonsgegevens verder worden verwerkt of worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
de betrokkene(n) te informeren over de persoonsgegevensverwerkingen die door of namens de
verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden en over de rechten die de betrokkene(n) heeft/hebben.

Artikel 5.
UITGANGSPUNTEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Stichting Groen Hulpverlening neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de navolgende uitgangspunten in acht en
draagt er zorg voor dat zij ook daadwerkelijk kan aantonen dat deze beginselen in acht worden genomen en dat zij
daarmee voldoet aan haar verantwoordingsplicht uit de AVG.
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Stichting Groen Hulpverlening streeft ernaar de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving te
verwerken en op een wijze die ten aanzien van de betrokkene(n) rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
Grondslag en doelbinding
Stichting Groen Hulpverlening zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigd
doel en een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.
Dataminimalisatie
Stichting Groen Hulpverlening streeft ernaar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het
vooraf bepaalde doel te verwerken. Zij streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen
persoonsgegevens verwerkt.
Juistheid
Stichting Groen Hulpverlening streeft ernaar dat de persoonsgegevens die worden verwerkt juist zijn en deze zo nodig te
actualiseren. Zij streeft ernaar om de persoonsgegevens die onjuist zijn, te wissen of te rectificeren.
Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, met in achtneming van de wettelijke
bewaartermijnen. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Stichting Groen Hulpverlening
goed uit te kunnen oefenen, de vooraf bepaalde doelen te realiseren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
In voorkomend geval zal Stichting Groen Hulpverlening passende technische en organisatorische maatregelen treffen om
de rechten en vrijheden van de betrokkene(n) te beschermen.
Integriteit en vertrouwelijkheid
Stichting Groen Hulpverlening gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden
persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze
zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Groen Hulpverlening voor passende organisatorische en technische maatregelen
die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en
onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Verwerkers
In het geval van samenwerking met externe partijen - verwerkers-, waarbij sprake is van verwerking van
persoonsgegevens, maakt Stichting Groen Hulpverlening in een zogenaamde verwerkersovereenkomst afspraken over
de eisen waar deze gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken dienen te voldoen aan de wet- en
regelgeving. Stichting Groen Hulpverlening controleert deze afspraken periodiek.
Privacy by Design en Privacy by Default
Stichting Groen Hulpverlening draagt er zorg voor dat bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten, diensten en
(informatie)systemen rekening wordt gehouden met de beginselen van de AVG en overige toepasselijke privacy wet- en
regelgeving. Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard, de omvang, de context en het doel
van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen die met de specifieke
verwerking zijn verbonden, treft Stichting Groen Hulpverlening in voorkomende gevallen privacybescherming
verhogende maatregelen.
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Rechten van betrokkenen
Stichting Groen Hulpverlening streeft ernaar alle rechten van betrokkenen te respecteren en zoveel als redelijkerwijs
mogelijk eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen te honoreren. Onder rechten van
betrokken(n) worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de
verwerking, op dataportabiliteit en recht van bezwaar.
Artikel 6.
PERSOONSGEGEVENS VERWERKINGEN BINNEN STICHTING GROEN HULPVERLENING
Doeleinden
Op grond van de geldende wet- en regelgeving mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor vooraf
een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De persoonsgegevens mogen
niet voor andere doelen worden verwerkt.
Rechtmatige grondslag verwerking van persoonsgegevens
Op grond van de geldende wet- en regelgeving geldt daarnaast dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een
rechtmatige grondslag (zoals die worden genoemd in artikel 6 AVG) moet bestaan – derhalve naast de eis van een
gerechtvaardigd en uitdrukkelijk omschreven doel. Dat betekent dat Stichting Groen Hulpverlening -persoonsgegevens
alleen mag verwerken in een van de volgende limitatieve gevallen:
- wanneer de betrokkene(n) toestemming heeft/hebben gegeven voor de specifieke verwerking (inclusief het doel
daarvan);
- als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is, of voor
handelingen die op verzoek van de betrokkene(n) worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een
overeenkomst;
- de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene(n) of een andere natuurlijke persoon te
beschermen. Hiervan is niet snel sprake, wel – bijvoorbeeld - indien gegevens moeten worden verwerkt om een acute
en ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene(n) te bestrijden;
- de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigd belang van Stichting Groen Hulpverlening of
een derde, tenzij het belang of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene(n) prevaleren, met name
wanneer de betrokkene een kind is.
In de meeste gevallen zal Stichting Groen Hulpverlening een andere grondslag hebben dan de grondslag toestemming. In
die gevallen waarin toestemming van de betrokkene een noodzakelijke voorwaarde is voor de
persoonsgegevensverwerking is relevant wat er onder toestemming wordt verstaan. Onder toestemming wordt verstaan:
elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een
verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvaardt. Indien de
betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zal Stichting Groen Hulpverlening
dat documenteren. Daarmee kan zij aantonen dat de toestemming is gegeven. De betrokkene heeft het recht zijn/haar
toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van de toestemming voor de intrekking echter onverlet. Stichting Groen Hulpverlening draagt er zorg voor dat de
betrokkene zijn/haar toestemming net zo eenvoudig kan intrekken, als dat hij/zij zijn/haar toestemming heeft gegeven
aan Stichting Groen Hulpverlening.
Rechtmatige grondslag verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt tenzij met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de AVG.
Persoonsgegevensverwerking binnen Stichting Groen Hulpverlening
Binnen Stichting Groen Hulpverlening vinden onder andere de navolgende persoonsgegevensverwerkingen plaats voor
de navolgende doelen:
Artikel 7
PERSONEEL, SOLLICITANTEN, BEZOEKERS EN ZORGVRAGERS
7.1 Personeel
7.1.1. De verwerking van persoonsgegevens van personeel van Stichting Groen Hulpverlening heeft ten doel:
a. het aangaan van de overeenkomst tussen betrokkene en Stichting Groen Hulpverlening, waaronder de
arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, de stage- overeenkomst of de vrijwilligersovereenkomst;
b. het vaststellen van (salaris)aanspraken en (arbeids)voorwaarden;
c. het (laten) uitbetalen van salaris, en zo nodig de afdracht van belastingen en premies;
d. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende (arbeids)voorwaarde;
e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
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f. het beëindigen van de onder a genoemde overeenkomsten;
g. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene;
h. het verstrekken van de bedrijf medische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van reintegratieverplichtingen bij verzuim;
i. het toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk;
j. het regelen van en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
k. de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a. tot en met j., waaronder tevens wordt begrepen
informatie en communicatie;
7.1.2. Grondslagen van de gegevensverwerking:
De verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de doelen genoemd in artikel 7.1.1. vindt plaats op basis van
de grondslagen genoemd in artikel 6 AVG.
7.1.3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres (zowel zakelijk als privé) alsmede IBANnummer van de betrokkene;
2. BSN-nummer;
3. kopie ID-bewijs/paspoort;
4. een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
5. nationaliteit en geboorteplaats;
6. gegevens als bedoeld onder a., van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;
7. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
8. gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;
9. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en
beloningen in natura;
10. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
11. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de
beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
12. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid
wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering
van gegevens over de aard van de ziekte;
13. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en
veiligheid;
14. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen,
die noodzakelijk zijn met het oog op overeengekomen arbeidsvoorwaarden;
15. gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover
die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
16. inloggegevens van het bedrijfsnetwerk;
17. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van Stichting Groen Hulpverlening;
18. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van Stichting Groen Hulpverlening;
19. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
20. IP-adressen;
21. Huwelijkse staat;
22. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
23. andere dan de onder 1. tot en met 22. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.
7.1.4. Voor de onder 7.1.1. genoemde doelen worden de navolgende persoonsgegevens genoemd in art.7.1.3.
verwerkt:
a. het aangaan van de arbeidsovereenkomst;
b. het vaststellen van salarisaanspraken en arbeidsvoorwaarden;
c. het (laten) uitbetalen van salaris en de afdracht van belastingen en premies;
d. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarden;
e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
f. het verlenen van ontslag;
g. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene;
h. het verstrekken van de bedrijf medische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van reintegratieverplichtingen bij verzuim;
i. het toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk;
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j. het regelen en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
k. de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a. tot en met j.
l. het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging;
7.1.5. Bewaarplaats van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens genoemd in artikel 7.1.3 worden bewaard in een fysiek dossier, dat wordt bewaard op het kantoor
van Stichting Groen Hulpverlening en worden (tevens) bewaard in het digitale administratiesysteem.
7.2 Sollicitanten
7.2.1. De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Stichting Groen Hulpverlening heeft ten doel:
a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is en communicatie daarover met
sollicitant;
b. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die in de nabije toekomst vacant kan komen;
c. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
d. de uitvoering of toepassing van enige toepasselijk wet- en regelgeving.
7.2.2. Grondslagen van de gegevensverwerking:
De verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de doelen genoemd in artikel 7.1.1. vindt plaats op basis van
de grondslagen genoemd in artikel 6 AVG.
7.2.3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede IBAN-nummer van de
betrokkene;
b. stages;
c. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
d. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging
ervan;
e. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren
voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebeleid);
f. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door of na toestemming van de betrokkene zijn
verstrekt (assessments, psychologisch onderzoek, uitslag medische keuring);
g. andere dan de onder a. tot en met f. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
7.2.4. Voor de onder 7.2.1. genoemde doelen worden de navolgende persoonsgegevens genoemd in art. 7.2.3.
verwerkt:
1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is;
2. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die in de nabije toekomst vacant kan komen;
3. de uitvoering of toepassing van wetgeving.
7.2.5. Bewaarplaats van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens onder a. tot en met g. worden bewaard op servers van Stichting Groen Hulpverlening.
7.3. Bezoekers Website
Stichting Groen Hulpverlening informeert bezoekers van de website van www.groenhulpverlening.nl bij een bezoek aan
de website over de doeleinden en (persoonsgegevens)gegevens (cookies daaronder begrepen) die worden verwerkt bij
een bezoek aan de website.
7.4 Zorgvragers
7.4.1. De verwerking van persoonsgegevens van zorgvragers heeft ten doel:
a. het aangaan en de uitvoering van de zorgovereenkomst;
b. het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de familieleden en mantelzorgers van
zorgvragers in het kader van het aangaan en de uitvoering van de zorgovereenkomst;
c. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
d. de uitvoering of de toepassing van enige wet- en regelgeving;
e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
f. het behandelen van geschillen;
g. het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging;
7.4.2. Grondslagen van de gegevensverwerking:
De verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de doelen genoemd in artikel 7.4.1. vindt plaats op basis van
de grondslagen genoemd in artikel 6 AVG.
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7.4.3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede IBANnummer van zorgvrager;
2. BSN-nummer;
3. Huwelijkse staat;
4. gegevens als bedoeld onder 1., van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige zorgvrager;
5. gegevens als bedoeld onder 1., waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van zorgvrager, van familieleden en/of mantelverzorgers van zorgvrager, die nodig zijn met het oog op de uitvoering
van de zorgovereenkomst;
6. gegevens betreffende de indicatie van zorgvrager (van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ));
7. gegevens betreffende de gezondheid van zorgvrager, ofwel de medische gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren
van de zorgovereenkomst;
8. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies, gegevens van de
zorgverzekeraar;
9. gegevens die in het belang van zorgvrager worden opgenomen met het oog op hun gezondheid en veiligheid;
10. andere dan de onder 1. tot en met 9. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge hetgeen
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.
7.4.4. Voor de onder 7.4.1. genoemde doelen worden de navolgende persoonsgegevens genoemd in art. 7.4.3.
verwerkt:
1. het aangaan en de uitvoering van de zorgovereenkomst;
2. het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de familieleden en mantelzorgers van
zorgvrager in het kader van het aangaan en de uitvoering van de zorgovereenkomst;
3. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
4. de uitvoering of de toepassing van enige wet- en regelgeving;
5. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
6. het behandelen van geschillen;
7. het laten uitoefenen van (accountants)controle en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging;
7.4.5. Bewaarplaats van de persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens genoemd in artikel 7.4.3 onder a. tot en met k. worden bewaard in een fysiek dossier (gegevens
van voor 2021), dat wordt bewaard op het kantoor van Stichting Groen Hulpverlening.
2. De persoonsgegevens genoemd in artikel 7.4.3. worden (tevens) bewaard in het digitale administratiesysteem (vanaf
2021).
3. De persoonsgegevens genoemd in artikel 7.4.3. worden bewaard op servers die zich in afgesloten en slechts voor
bevoegden toegankelijke datacentra binnen de Europese Unie bevinden.
4. In het kader van diensten die door derden worden verricht wordt tevens gebruik gemaakt van de servers van door
Stichting Groen Hulpverlening gecontracteerde verwerkers alsmede van servers van derden.
Artikel 8.
TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKERS
Toegang tot persoonsgegevens hebben degenen, medewerkers en derden, die zijn belast met of leidinggeven aan de
activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk
zijn betrokken. Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens Stichting Groen Hulpverlening verrichten
(zogenaamde verwerkers), zal Stichting Groen Hulpverlening met die partijen een verwerkersovereenkomst sluiten.
Bovendien schakelt Stichting Groen Hulpverlening alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende
maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook
bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Stichting Groen Hulpverlening houdt een overzicht
van de door haar ingeschakelde verwerkers bij.
Andere (rechts)personen krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die Stichting Groen Hulpverlening verwerkt
indien:
- de betrokkene (of zijn/haar ouders/vertegenwoordigers in het geval van een minderjarig kind) zijn uitdrukkelijke
toestemming heeft verleend voor het verstrekken (van toegang tot) de persoonsgegevens; of
- het verstrekken van (toegang tot) de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht
door Stichting Groen Hulpverlening; of
- het verstrekken van (toegang tot) de persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

156

Artikel 9.
RECHTEN BETROKKENEN
Uit de toepasselijke wet- en regelgeving volgt dat betrokkenen een aantal rechten hebben die zij jegens Stichting Stichting
Groen Hulpverlening kunnen doen gelden. Het betreft de volgende rechten:
- Recht op bezwaar
- Recht op informatie;
- Recht op inzage;
- Recht op rectificatie;
- Recht op vergetelheid;
- Recht op beperking van de verwerking;
- Recht op dataportabiliteit;
Recht van bezwaar.
Stichting Groen Hulpverlening zal de te verstrekken informatie en de met de betrokken te voeren communicatie in
beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijk vorm en in duidelijke en eenvoudige taal
verstrekken/voeren. De informatie wordt in beginsel schriftelijk verstrekt.
Stichting Groen Hulpverlening daaronder draagt er zorg voor zo spoedig mogelijk te reageren op rechtmatige verzoeken
van betrokkenen, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
Stichting Groen Hulpverlening stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een
dergelijke verlenging. De informatie wordt in beginsel elektronisch verstrekt.
Indien Stichting Groen Hulpverlening twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt zij zo spoedig mogelijk aan de
verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn/haar identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Hierdoor wordt de beantwoordingstermijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel opgeschort tot het tijdstip dat
het gevraagde bewijs is geleverd.
Wanneer Stichting Groen Hulpverlening geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt zij deze laatste
onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is
gebleven en informeert zij hem/haar over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
en beroep bij de rechter in te stellen.
Behandeling van verzoeken en het verstrekken van gevraagde informatie is in beginsel kosteloos, tenzij verzoeken
kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In voorkomend geval mag Stichting Groen Hulpverlening een vergoeding vragen
voor de administratieve kosten die gepaard gaan met het verstrekken van de informatie of communicatie of met het
treffen van de gevraagde maatregelen, dan wel weigeren om gevolg te geven aan het verzoek.
Indien Stichting Groen Hulpverlening voldoet aan een verzoek tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of
beperking van de verwerking, stelt zij iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt daarvan in kennis,
tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Indien de betrokkene hierom verzoekt verstrekt Stichting
Groen Hulpverlening informatie over deze ontvangers. De uitoefening van het inzagerecht en het recht op
dataportabiliteit wordt begrensd door de rechten en vrijheden van anderen. De uitoefening daarvan zal derhalve geen
afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden. Betrokkenen kunnen hun rechten op de volgende wijze
uitoefenen:
Recht op informatie: De betrokkene heeft recht op transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie
ter zake de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Stichting Groen Hulpverlening. Deze informatie kan de
betrokkene verkrijgen bij de functionaris gegevensbescherming. Stichting Groen Hulpverlening geeft tevens invulling aan
haar plicht tot het verstrekken van informatie door middel van dit reglement.
Recht op inzage: Betrokkene heeft de mogelijkheid om aan Stichting Groen Hulpverlening te vragen of, en op welke
manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. Hij/Zij kan van dit recht gebruik maken door de Stichting Groen
Hulpverlening schriftelijk te verzoeken opgave te verstrekken van de persoonsgegevens die Stichting Groen Hulpverlening
van hem/haar verwerkt. Stichting Groen Hulpverlening verstrekt tevens informatie over de verwerkingsdoeleinden, de
categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers van de persoonsgegevens, indien mogelijk de bewaartermijn (en als
dat niet mogelijk is: de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard), de
overige rechten van de betrokkenen, het recht van de betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot verstrekt Stichting Groen Hulpverlening informatie over de bron van de persoonsgegevens
als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld.
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Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om Stichting Groen Hulpverlening te verzoeken zijn/ haar
persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht op vergetelheid: De betrokkene heeft het recht om Stichting Groen Hulpverlening te verzoeken zijn/ haar
persoonsgegevens te verwijderen. De betrokkene kan hiertoe een verzoek doen bij Stichting Groen Hulpverlening.
Stichting Groen Hulpverlening zal dan nagaan of en in hoeverre aan het verzoek van betrokkene kan worden voldaan.
Stichting Groen Hulpverlening is gehouden aan dat verzoek te voldoen indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn
voor doel waarvoor ze zijn verzameld, de betrokkene de toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen
andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat, de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen
prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn
verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op
Stichting Groen Hulpverlening rust.
Stichting Groen Hulpverlening is niet gehouden om aan het verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens te voldoen
indien de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en
informatie, voor nakomen van een op Stichting Groen Hulpverlening rustende wettelijke verplichting, om redenen van
algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (een en ander in lijn met het bepaalde in de AVG), met het oog op
archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig
artikel 89 van de AVG of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om Stichting Groen Hulpverlening te verzoeken
de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende situaties aan de orde is:
- de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkenen, gedurende een periode die Stichting
Groen Hulpverlening in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
- de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wenst niet dat de persoonsgegevens worden gewist maar slechts
het gebruik daarvan wordt beperkt;
- Stichting Groen Hulpverlening heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij ze heeft
verkregen, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de
rechtsvordering;
- nadat de betrokkene bezwaar heeft gemaakt; in afwachting van het antwoord op de vraag of de belangen van
Stichting Groen Hulpverlening zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien een verzoek tot beperking wordt gehonoreerd worden de persoonsgegevens - met uitzondering van de opslag
daarvan - uitsluitend verwerkt met toestemming van de betrokkene. Stichting Groen Hulpverlening zal in dat geval in
haar bestanden/systemen aangeven welke persoonsgegevens op grond van een gehonoreerd verzoek zijn beperkt.
Indien een gehonoreerd verzoek om beperking van de verwerking wordt opgeheven, wordt de betrokkene op de hoogte
gebracht voordat de beperking van de verwerking door Stichting Groen Hulpverlening wordt opgeheven.
Recht op dataportabiliteit: De betrokkene heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens, die hij/zij zelf aan Stichting Groen
Hulpverlening heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van Stichting Groen
Hulpverlening te verkrijgen of Stichting Groen Hulpverlening te verzoeken deze over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke. Dit geldt echter uitsluitend indien de verwerking berust op toestemming of op
noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is én de verwerking via
geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Recht op bezwaar: Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens, indien verwerking zijn grondslag vindt in de gerechtvaardigde belangen van Stichting Groen
Hulpverlening. Zij zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen
dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of indien ze verband houden met de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering. Indien de persoonsgegevens ten behoeve van de direct marketing worden
verwerkt,
zal
Stichting
Groen
Hulpverlening
altijd
aan
het
verzoek
voldoen.
Artikel 10.
GETROFFEN TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE (BEVEILIGINGS-)MAATREGELEN
De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming
van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
De wijze van beveiliging van beveiliging van de persoonsgegevens is beschreven en toegelicht in het
informatiebeveiligingsbeleid van Stichting Groen Hulpverlening.
Tevens hanteert Stichting Groen Hulpverlening een gedragscode, onder andere voor het gebruik van ICT, e-mail, internet,
en sociale media. Deze gedragscode geeft de wijze aan waarop binnen Stichting Groen Hulpverlening wordt omgegaan
met informatie- en communicatietechnologie. Dit protocol omvat (gedrags)regels ten aanzien het gebruik van de ICT en
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geeft regels voor welke doeleinden en op welke wijze controle plaats vindt op dit gebruik. De door Stichting Groen
Hulpverlening getroffen technische en organisatorische maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der
techniek en de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, een op het risico
afgestemd passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking
van
persoonsgegevens
te
voorkomen.
Artikel 11.
BEVEILIGINGSINCIDENTEN EN DATALEKKEN
Ondanks de beveiligingsmaatregelen die Stichting Groen Hulpverlening heeft getroffen is het mogelijk dat er zich
beveiligingsincidenten voordoen die een inbreuk in verband met de persoonsgegevens met zich meebrengen. Indien zulks
het geval is zal Stichting Groen Hulpverlening een dergelijk incident zo spoedig mogelijk nadat zij er kennis van heeft
genomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Indien het incident daarnaast
waarschijnlijk een hoger risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen deelt Stichting Groen
Hulpverlening ook de betrokkenen de inbreuk zo spoedig mogelijk mee. In dat kader heeft Stichting Groen Hulpverlening
een procedure datalekken opgesteld. Stichting Groen Hulpverlening documenteert alle inbreuken in verband met de
persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten en de gevolgen daarvan en de getroffen corrigerende maatregelen.
Artikel 12.
KLACHTEN
Indien de betrokkene van mening is dat Stichting Groen Hulpverlening in verband met de verwerking van zijn/ haar
persoonsgegevens inbreuk maakt op de geldende wet- en regelgeving dan wel op dit reglement, kan hij/zij zich wenden
tot de zorgmanager van Stichting Groen Hulpverlening. Indien dit voor betrokkene niet leidt tot een acceptabel resultaat,
kan hij/zij zich wenden tot:
- De Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkene kan de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken een onderzoek in te
stellen;
Artikel 13.
SLOTBEPALINGEN
Stichting Groen Hulpverlening kan dit reglement wijzigen. Dit reglement treedt per 01-01-2021 in werking bij Stichting
Groen Hulpverlening. Eventuele voorgaande privacyreglementen komen hierdoor te vervallen.
Dit reglement is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Stichting Groen Hulpverlening.
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Protocol 14: Protocol Word document versleutelen
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening werken wij met de AVG wetgeving. Vanuit de AVG wetgeving is bepaald dat digitale
documenten die persoonlijke informatie bevatten altijd versleuteld moeten zijn wanneer deze via de mail verstuurd
worden.
Op welke documenten moet een wachtwoord komen
Op alle documenten die persoonlijke informatie bevatten, dus o.a. zorgplannen, indicatie aanvragen, maandrapportages
etc. Wanneer het mogelijk is om alleen de eerste letter van de zorgvrager of initialen te gebruiken heeft dit de voorkeur.
Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de dagrapportage en individuele rapportages. Deze documenten hoeven niet versleuteld
te worden.
Hoe wordt dit wachtwoord verstrekt aan de desbetreffende partij
Een wachtwoord wordt altijd in een aparte mail verstuurd of bij voorkeur via de app of SMS. Een wachtwoord bestaat
altijd uit de eerste letter van de zorgvrager (hoofdletter)+ de achternaam (met hoofdletter, dus bijv. NJansen). Wanneer
je het wachtwoord vergeet is het niet meer mogelijk om het document te openen. Daarom is het belangrijk om deze
manier van versleutelen bij documenten te hanteren.
Wat wordt er van hulpverlening verwacht
• Van hulpverlening wordt verwacht dat privacy gevoelige informatie niet zomaar met derden wordt gedeeld.
• Wanneer een e-mail naar derden wordt verstuurd gaat dit in overleg met de zorgvrager.
• Wanneer een belangrijke e-mail naar derden wordt verstuurd wordt deze eerst naar de desbetreffende
leidinggevende gestuurd ter goedkeuring.
• Wanneer een mail is goedgekeurd wordt deze versleuteld verstuurd naar derden.
• Wanneer persoonlijke informatie verstuurd wordt naar derden wordt de zorgvrager in de cc meegenomen.
• De desbetreffende leidinggevende wordt altijd in de cc meegenomen.
• Het wachtwoord wordt in een aparte mail, via de app of via SMS verstuurd.
• Een wachtwoord bestaat altijd uit de eerste letter van de zorgvrager (hoofdletter) + de achternaam (met hoofdletter),
dus bijv. NJansen).
• E-mails worden alleen via het zakelijke e-mailadres gestuurd.
Werkwijze versleutelen
Via onderstaande stappen kan je een word document versleutelen.
Wachtwoord voor een Word-bestand maken
Maak op onderstaande manier een wachtwoord aan:
Word (2013, 2016 en 2019)
1. Start Word.
2. Open het bestand dat u wilt beveiligen of maak een nieuw document aan door op Leeg document te klikken.
3. Klik op het menu Bestand.
4. Klik op Info.
5. Klik op de knop Document beveiligen.
6. Klik op Versleutelen met wachtwoord.
7. Typ uw wachtwoord en klik op OK.
8. Typ nogmaals uw wachtwoord en klik op OK.
9. Uw document is nu beveiligd.
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Word 2010
1. Start Word, maak een nieuw document aan.
2. Klik op Bestand.
3. Klik op Opslaan als.
4. Het opslagvenster opent. Klik onderaan op Extra > Algemene opties.
5. Vul het wachtwoord in achter 'Wachtwoord voor openen'.
6. Klik op OK.
7. Herhaal het wachtwoord als daarom wordt gevraagd en uw document is beveiligd tegen ongewenste inzage.
Word wachtwoord veranderen of verwijderen
Wilt u het wachtwoord toch weer verwijderen of veranderen? Dat kan gemakkelijk:
1. Word (2013, 2016 en 2019)
2. Open het bestand dat beveiligd is met een wachtwoord. Typ uw wachtwoord.
3. Klik op het menu Bestand.
4. Klik op Info.
5. Klik op de knop Document beveiligen.
6. Klik op Versleutelen met wachtwoord.
7. Verwijder het wachtwoord met de Backspace- of de Delete-toets op het toetsenbord.
8. Wilt u geen wachtwoord meer? Klik dan op OK.
9. Wilt u een ander wachtwoord? Dan typt u nu een nieuw wachtwoord. Klik op OK. Herhaal dit om het nieuwe
wachtwoord te bevestigen.
10. Klik bij het afsluiten van het document op Opslaan.
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Protocol 15: Protocol PDF document versleutelen
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening werken wij met de AVG wetgeving. Vanuit de AVG wetgeving is bepaald dat digitale
documenten die persoonlijke informatie bevatten altijd versleuteld moeten zijn wanneer deze via de mail verstuurd
worden.
Op welke documenten moet een wachtwoord komen
Op alle documenten die persoonlijke informatie bevatten, dus o.a. zorgplannen, indicatie aanvragen, maandrapportages
etc. Wanneer het mogelijk is om alleen de eerste letter van de zorgvrager of initialen te gebruiken heeft dit de voorkeur.
Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de dagrapportage en individuele rapportages. Deze documenten hoeven niet versleuteld
te worden.
Hoe wordt dit wachtwoord verstrekt aan de desbetreffende partij
Een wachtwoord wordt altijd in een aparte mail verstuurd of bij voorkeur via de app of SMS. Een wachtwoord bestaat
altijd uit de eerste letter van de zorgvrager (hoofdletter)+ de achternaam (met hoofdletter) en de datum in cijfers (dag
en maand), dus bijv. NJansen2109. Wanneer je het wachtwoord vergeet is het niet meer mogelijk om het document te
openen. Daarom is het belangrijk om deze manier van versleutelen bij documenten te hanteren.
Wat wordt er van hulpverlening verwacht
• Van hulpverlening wordt verwacht dat privacy gevoelige informatie niet zomaar met derden wordt gedeeld.
• Wanneer een e-mail naar derden wordt verstuurd gaat dit in overleg met de zorgvrager.
• Wanneer een belangrijke e-mail naar derden wordt verstuurd wordt deze eerst naar de desbetreffende
leidinggevende gestuurd ter goedkeuring.
• Wanneer een mail is goedgekeurd wordt deze versleuteld verstuurd naar derden.
• Wanneer persoonlijke informatie verstuurd wordt naar derden wordt de zorgvrager in de cc meegenomen.
• De desbetreffende leidinggevende wordt altijd in de cc meegenomen.
• Het wachtwoord wordt in een aparte mail, via de app of via SMS verstuurd.
• Een wachtwoord bestaat altijd uit de eerste letter van de zorgvrager (hoofdletter) + de achternaam (met hoofdletter)
en de datum in cijfers (dag en maand), dus bijv. NJansen2109.
• E-mails worden alleen via het zakelijke e-mailadres gestuurd.
Werkwijze versleutelen
Zorg dat het programma SmallPDF op je computer geïnstalleerd is.
Via onderstaande stappen kan je een PDF document versleutelen.
1. Kopieer onderstaande link in je webbrowser om te openen:
https://smallpdf.com/nl/wachtwoordbeveiliging-pdf
2. Klik op: bestand kiezen.
3. Selecteer vervolgens het PDF document dat je wilt beveiligen en klik op openen.
4. Vul het wachtwoord in.
5. Klik op: codeer PDF.
6. Klik op: downloaden om het beveiligde PDF document op te slaan op de daarvoor bestemde plaats in dropbox.
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Protocol 16: Protocol werkbeschrijving Signal
Vanaf 01-02-2021 zal Stichting Groen Hulpverlening intern gaan werken met Signal.
Signal is een chat- en bel-app waarmee je versleuteld kunt communiceren met andere gebruikers. De applicatie werkt
vergelijkbaar met WhatsApp, maar versleutelt met eind-tot-eind-encryptie al je gesprekken, i.v.m. de AVG wet kan
Stichting Groen Hulpverlening de privacy van zorgvragers op deze manier blijvend waarborgen
Downloaden
• Downloaden en activeren van Signal in de App Store van iOS, of in de Play Store op Android
• App activeren met het telefoonnummer van je werktelefoon
• Ontvangen activatie-sms invoeren
• Bij het openen van de app kom je in het scherm waar je de chatgesprekken ziet
• Starten van een chat kan middels het aanklikken van het pennetje. Er volgt een lijst met je contacten
• Via het menu rechtsboven vind je extra opties zoals het verwijderen van een gesprek of het toevoegen van een
extra bestand
Je kunt met contactpersonen bellen via VoIPOok welke versleuteld is
• Bovenaan belicoon aanklikken
Starten van een groepsgesprek
• Open Signal.
• Tik op de menuknop
• Tik op Nieuwe groep
• Tik op Leden toevoegen om contactpersonen te selecteren of om telefoonnummers in te voeren
• Tik om het selecteren van contactpersonen te voltooien
Optioneel: Tik op de naam van de groep om de naam van de groep te veranderen
Optioneel: Tik op de groepsafbeelding om een afbeelding in te stellen welke alle groepsleden zullen zien
Zorgvragers uitnodigen voor Signal
• Open Signal
• Tik op de menu knop
• Tik op kennissen uitnodigen
Je kunt kiezen om te delen met behulp van een andere app of via een sms-uitnodiging.
Om te delen via een andere app, tik simpelweg op het pictogram van die app. Er zal een conceptbericht verschijnen met
de uitnodigingskoppeling.
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Functiebeschrijvingen
Functiebeschrijving Directie
Organisatie zorginstelling Stichting Groen Hulpverlening
• Strategisch beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren.
• Uitvoeren van integrale bestuurstaken.
Omgeving
Zorginstelling Stichting Groen Hulpverlening biedt 24-uurs zorg in de nabijheid, aan jongvolwassen met een licht
verstandelijke beperking (LVG) of verstandelijke beperking (VG) en een enkele jongvolwassene met een psychiatrische
stoornis (GGZ). Dit doet zij door de inzet van individuele en groepsbegeleiding en een passend woon-zorgaanbod.
De zorgaanbieder kent een tweekoppig directieteam, sociaal pedagogisch hoofdbegeleiders, sociaal pedagogisch
begeleiders, orthopedagoog, zorgmanager, coördinatoren en financieel administratief personeel.
Plaats in de organisatie
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van het Team Leidinggevenden, deze ontvangt leiding vanuit de
directie. De zorginstelling Stichting Groen Hulpverlening wordt daarnaast gekeurd door de inspectie van de
gezondheidszorg.
De directie is belast met de strategische beleidsontwikkeling en geeft leiding aan het zorgteam; de orthopedagoog,
zorgmanager, coördinatoren en het financiële team; boekhouder, directiesecretaresse, facilitair medewerker. De directie
legt verantwoording af aan de orthopedagoog, toezichthoudend accountant, het Zorgkantoor, de Inspectie WMO en
Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ).
Werkzaamheden:
De directie is belast met voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het zorgbeleid door:
• Het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan en het bewaken van de uitvoering ervan.
• Het bewaken van de identiteit, grondslag, positionering en doelstelling van de instelling.
• Het zorgen voor de opstelling van het beleidsplan.
• Het anticiperen op ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, politiek, zorgmarkt, bestuurlijke samenwerking.
• Het toezien op het interne systeem van kwaliteitszorg.
• Het zorgen voor het zorgmanagement, personeelsmanagement, financieel, materieel en strategisch management.
• Het bewaken van de concurrentiepositie en het zorgdragen voor een goede pr en marketing.
Ten aanzien van personeelsbeleid:
• Het doen opstellen van het formatieplan.
• Het behandelen van alle aangelegenheden inzake het beheer van het formatiebudget.
• Het in overleg met coördinatoren en zorgmanager ontwikkelen van het integraal personeelsbeleid.
• Het onderhouden van contacten met personeel dat door ziekte afwezig is.
• Het doen ontwikkelen van het na-, bij- en omscholingsbeleid.
• Het doen ontwikkelen van beleid inzake mobiliteit en loopbaanontwikkeling.
• Het voordragen voor aanstelling, ontslag en disciplinaire maatregelen van personeel.
• Het bevorderen van de ontwikkeling en scholing van personeel.
• Het doen opstellen van de kaders voor het te voeren arbobeleid.
• Het bewaken en controleren van de besteding van de financiële middelen ten aanzien van personele kosten.
• Het vaststellen van het sociaal jaarverslag.
• Het doen behartigen van juridische/arbeidsrechtelijke zaken.
Ten aanzien van organisatiebeleid:
• Het zorgen voor het tot stand komen (en afstemmen) van de verschillende planningen op zorgniveau zoals personele
planning, coördinatie planning zorgvragers.
• Het bevorderen van de ontwikkeling van de organisatie en de cohesie binnen de zorginstelling.
• Het doen coördineren van werkzaamheden op het terrein van automatisering op zorgniveau.
• Het aansturen van veranderingsprocessen.
• Het bevorderen van de samenwerking met zorginstellingen, gemeente, scholen, bedrijven en andere
dagbestedingsaanbieders.
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• Het maken van werkafspraken met andere ondersteunende dienstverlenende organisaties en instellingen.
Ten aanzien van huisvestings- en facilitair beleid:
• Het doen opstellen en vaststellen van onderhouds- en huisvestingsovereenkomsten.
• Het toezien op de facilitaire dienstverlening.
Ten aanzien van financieel beleid:
• Het doen opstellen en vaststellen van de conceptbegroting, jaarrekening.
• Het toezien op de besteding van de toegewezen budgetten.
• Het bevorderen van de gemeenschappelijke fondswerving.
Geeft leiding aan het zorgteam door:
• Het voorzitten van het zorgteam bestaande uit de hoofdbegeleiders, begeleiders, orthopedagoog, zorgmanager en
coördinatoren.
• Zorginhoudelijk leiderschap.
• Het leidinggeven aan de personeelsleden.
• Het zorgen voor de managementontwikkeling van de leden van de directie en de hoofdbegeleiders.
• Het in overleg met en namens de directie participeren in de beleidsadviescommissies.
• Het houden van functionerings-, Pop- en beoordelingsgesprekken met de personeelsleden.
• Het coördineren van intern overleg.
Speelruimte
• De directeur is verantwoording schuldig binnen het Team Leidinggevenden en aan de inspectie van de
gezondheidszorg voor wat betreft de uitvoering van het (strategisch) beleid en de inhoud van de uitgebrachte
beleidsadviezen.
• De directeur kan in overleg (beleids-)taken op directieniveau overdragen aan de zorgmanager, coördinatoren en
hoofden van dienst.
• De directeur werkt binnen de door de inspectie geadviseerde, strategische beleidsuitgangspunten en
kwaliteitssystemen.
• De directeur neemt beslissingen over de inhoud van (beleids-)adviezen en de uitvoering van het beleid van de
zorginstelling op financieel, personeels-, en zorggebied en over algemene aspecten van het management, beheer en
bedrijfsvoering binnen de organisatie.
• De directeur rapporteert gevraagd en ongevraagd binnen het Team Leidinggevenden en aan de inspectie
gezondheidszorg.
Kennis en vaardigheid
• De directie heeft kennis van en inzicht in het landelijk, regionaal en lokaal zorgbeleid binnen de gestelde
zorgdoelgroep.
• De directie heeft inzicht en vaardigheid in het aansturen van beleidsvormingsprocessen en veranderingsprocessen.
• De directie heeft kennis van en vaardigheid in het leidinggeven aan een zorgorganisatie.
• De directie heeft inzicht in de taak en werkwijze van zorginstellingen binnen de gestelde doelgroep.
• De directie bezit vaardigheden op het gebied van managementtechnieken, personele zaken en administratieorganisatorische zaken.
• De directie bezit kennis en vaardigheden op bestuurlijk terrein.
• De directie heeft vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van een draagvlak voor
het algemeen beleid.
• De directie heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot langdurige zorg.
• De directie heeft kennis van het kwaliteitshandboek en ontruimingsplan.
Contacten
De directeur onderhoudt contacten met:
• interne en externe overlegorganen;
• het zorgteam en de centrale dienst over beleids- en uitvoeringszaken om (bestuurlijke) adviezen te geven, informatie
uit te wisselen, afstemming te bevorderen en bij belangentegenstellingen weerstanden op te heffen c.q. te
verminderen;
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• ministerie,
inspectie,
vertegenwoordigers
van onderwijsinstellingen,
gemeenten,
bedrijven
en
hulpverleningsinstellingen om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen en te behartigen en om
werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
Functie-eisen Opleiding en ervaring:
• beheerst hbo/wo denk- en werkniveau;
• heeft aantoonbare ervaring als manager in een (gelijksoortige) organisatie;
• heeft ervaring met het politiek-bestuurlijke krachtenveld binnen de zorg en welzijn.
Kennis, inzicht en vaardigheden:
• heeft een goed inzicht in het werkveld van de langdurige zorg en welzijn en de beleidsontwikkelingen daarbinnen;
• heeft een goed inzicht in het functioneren van instellingen voor langdurige zorg;
• kan coördineren en leidinggeven aan professionals;
• kan strategisch en beleidsmatig denken en handelen;
• is flexibel, besluitvaardig, doortastend en standvastig;
• heeft bedrijfseconomisch inzicht en financiële kennis van zaken;
• heeft theoretische en praktische kennis van veranderingsprocessen;
• heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
Instelling, houding en visie
• staat achter de visie van Stichting Groen Hulpverlening op langdurige zorg voor deze complexe doelgroep;
• is doortastend en slagvaardig;
• is bereid mede vorm en inhoud te geven aan de grondslag en de profilering van de zorginstelling;
• heeft een stimulerende, op samenwerking gerichte, houding.
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Functiebeschrijving Orthopedagoog
De orthopedagoog begeleidt de begeleiders, zorgvragers en andere betrokkenen op het gebied van ontwikkelings-,
opvoedings- en leerproblematiek van de zorgvragers.
Plaats in de organisatie
De orthopedagoog heeft een toezichthoudende functie.
De orthopedagoog rapporteert aan en ontvangt hiërarchische richtlijnen van het Team Leidinggevenden.
De orthopedagoog werkt samen met de (hoofd)begeleiders, zorgmanager, coördinatoren en andere medewerkers.
Functie omschrijving
Van de orthopedagoog wordt verwacht dat hij zich bezig houdt met het toezicht houden op het opvoedkundig begeleiden
van de zorgvragers in probleemsituaties en dat hij opvoedkundig advies geeft aan de begeleiders en betrokkenen.
Interne en externe contacten
Intern
De orthopedagoog stemt zijn/haar taken af met de zorgmanager. Hij/zij heeft een directe en open communicatie met de
zorgmanager, (hoofd)begeleiders en andere medewerkers. Hierdoor ontstaat een situatie waarin snel overleg kan
plaatsvinden en beginnende problemen direct opgelost kunnen worden.
Extern
De orthopedagoog heeft in overleg met en met toestemming van de zorgmanager externe contacten met onder andere
instellingen. Met toestemming van de zorgvrager vraagt de orthopedagoog relevante informatie op.
Taken & verantwoordelijkheden
• NVO en SKJ geregistreerd;
• toezicht houden op de organisatie en het beleid;
• consultatie bieden aan begeleiders;
• gesprekken voeren met ouders, voogden en andere betrokken opvoeders;
• gesprekken voeren met zorgvragers en begeleiders;
• ondersteunen in het evalueren en/of bijstellen van de doelen in het zorgplan;
• kwaliteit van het zorgplan en het medeondertekenen van de zorgplannen;
• verzorgen van trainingen ten behoeve van de kwaliteit van begeleiders van Stichting Groen Hulpverlening;
• begeleiden van intervisiebijeenkomsten;
• inhoudelijk meedenken, adviseren en begeleiden van hulpverleningstrajecten;
• indien nodig doet de orthopedagoog onderzoek naar gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen en/of –stoornissen,
hij/zij stelt vervolgens een plan op om de situatie te verbeteren. Hierin worden zowel begeleiders als familieleden en
vrienden betrokken.
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Functiebeschrijving Zorgmanager
De zorgmanager is (mede-) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het organisatiebeleid en is het eerste
aanspreekpunt binnen de organisatie voor de coördinatoren, de (hoofd)begeleiders, ondersteunend personeel en
zorgvragers. Vanwege de kleinschaligheid van Stichting Groen Hulpverlening heeft het functieprofiel van de zorgmanager
een meewerkend karakter, indien wenselijk of noodzakelijk, kan de zorgmanager meewerken op de toezichtlocatie of
binnen het ambulante team.
Plaats in de organisatie
De zorgmanager vormt samen met de coördinatoren het Team Leidinggevenden. De zorgmanager rapporteert wekelijks
aan de directeuren en ontvangt hiërarchische richtlijnen van hen. De zorgmanager geeft coaching en sturing aan de
coördinatoren en (hoofd)begeleiders en is het aanspreekpunt op de werkvloer.
Functie omschrijving
Van de zorgmanager wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt in de ontwikkeling en groei van Stichting Groen
Hulpverlening, communicatief vaardig gesprekken aangaat met betrokkenen en in overleg organisatiebeleid realiseert.
Interne en externe contacten
Intern
De zorgmanager draagt volgens rooster zorg voor de noodtelefoon voor medewerkers en is daarmee op de werkvloer
het eerste aanspreekpunt voor de coördinator van Team Centrum en begeleiders van Team Ambulant. De zorgmanager
draagt zorg voor een algemeen welbevinden en voert gedelegeerde taken uit van de directeuren.
Extern
De zorgmanager heeft externe contacten met andere (zorg gerelateerde) instellingen en organisaties. De zorgmanager
neemt deel aan netwerkbijeenkomsten en voert gesprekken voor her-erkenningen. De zorgmanager benadert potentiële
zorgvragers via het netwerk en zet proactief lijnen uit voor een goede samenwerking met de gemeente, sociaal wijkteam,
politie, Jeugdzorg etc.
Kennis en vaardigheid
• heeft kennis van en inzicht in het landelijk, regionaal en lokaal zorgbeleid binnen de gestelde zorgdoelgroep;
• heeft inzicht en vaardigheid in het aansturen van beleidsvormingsprocessen en veranderingsprocessen;
heeft kennis van en vaardigheid in het leidinggeven aan een zorgorganisatie;
• heeft inzicht in de taak en werkwijze van zorginstellingen binnen de gestelde doelgroep;
• bezit vaardigheden op het gebied van managementtechnieken, personele zaken en organisatorische zaken;
• kan omgaan met tegengestelde belangen en kan een draagvlak ontwikkelen voor het algemeen beleid;
• heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot langdurige zorg.
Taken & verantwoordelijkheden
Zorgvragers
• zorgen voor een algemeen welbevinden; aanwezig zijn op de woningen/kantoor; contact zoeken, gesprekken plannen
om escalaties/ontevredenheid te voorkomen; de-escaleren waar nodig;
• signaleren van extreem gedrag wat niet goed te begeleiden valt; rapporteren hiervan binnen Team Leidinggevenden
en een plan van aanpak schrijven en uitvoeren om dit weer in goede banen te leiden;
• korte intake verzorgen; kennismakingen en plaatsing nieuwe zorgvragers;
• lopende vragen en uitzoekwerk vanuit begeleiders en zorgvragers rondom PGB en beleid/processen bij stagnatie.
Begeleiders
• verzorgen van personeelstrainingen m.b.t. kwaliteitsverbetering;
• planning personeel; aannemen, inwerken en coachen personeel, of er op toezien en het inplannen volgens rooster;
• verzuimbeleid: ziektevervanging/absentie regelen met het team en contact met ziek personeelslid onderhouden;
• voorzitten van vergaderingen en zorgdragen voor een goede werksfeer, waarbinnen geleerd en ontwikkeld wordt;
• voeren van functioneringsgesprekken en begeleiders coachen op persoonlijke leerdoelen;
• het doen opstellen van de kaders voor het te voeren arbobeleid.
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Algemeen
• zorgaanbod blijven door ontwikkelen n.a.v. ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;
• mede zorgdragen voor financiële gezondheid van de organisatie en resultaatgericht werken n.a.v. het jaarplan;
• huisvesting; oplevering, contact verhuurders, proactief op zoek naar passende nieuwe woonruimten.
Regelgeving/randvoorwaarden levering zorg: (in samenwerking met directieassistente)
• nieuwsbrieven, beleidsstukken (zorgkantoor, rijksoverheid, etc.) en websites proactief doorzoeken op veranderingen
relevant voor Stichting Groen Hulpverlening en belangrijke zaken bespreken binnen Team Leidinggevenden;
• indicaties aanvragen, verlengen, bezwaren indienen waar nodig en begeleiders daarop aansturen en daarnaast dit
proces bewaken en (proactief) contact onderhouden met betreffende instanties;
• begeleiders instructies geven op controles en huisbezoeken van o.a. zorgkantoor en Meerinzicht;
• toezien op gebruik van de juiste zorgcontracten en andere documenten;
• bewijs van detentie naar zorgkantoor mailen, of hierop toezien;
• kwaliteitshandboek evalueren, notuleren en herschrijven waar nodig;
• zorginhoudelijke documenten checken op wet- en regelgeving, spelling/taal, controleren of de zorgvrager akkoord
gaat voor doorsturen, voordat het wordt doorgestuurd naar derden;
• exitgesprekken en/of papierwerk regelen voor exit zorgvrager en doorsturen naar juiste instanties;
• zorg in Natura onderzoeken, proces in gang zetten in samenwerking met directie en traject bewaken bij keuze voor
ZIN;
• checken van mailverkeer naar derden door begeleiders; akkoord of niet akkoord geven alvorens te versturen.
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Functiebeschrijving Coördinator Team Centrum
De coördinator is verantwoordelijkheid voor de toezichtlocatie Team Centrum en is aanspreekpunt voor de begeleiders
en zorgvragers van deze locatie. Daarnaast werkt de coördinator zelf mee op de toezichtlocatie.
Plaats in de organisatie
De coördinator rapporteert
aan de
zorgmanager en
ontvangt
hiërarchische
richtlijnen
van
de
zorgmanager. De coördinator geeft coaching aan de begeleiders van de toezichtlocatie en is het aanspreekpunt op de
toezichtlocatie.
Functie omschrijving
Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt in de ontwikkeling en groei van Stichting Groen
Hulpverlening, communicatief vaardig gesprekken aangaat met betrokkenen en in overleg organisatiebeleid
uitzet. Daarnaast wordt verwacht dat de coördinator hoofdlijnen bewaakt en zaken uitzet en controleert.
Interne en externe contacten
Intern
De coördinator is op de werkvloer het aanspreekpunt voor begeleiders en zorgvragers en draagt zorg voor een algemeen
welbevinden. De coördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de toezichtlocatie. De coördinator is
verantwoordelijk voor stagiaires binnen de toezichtlocatie. Coördinator en zorgmanager werken nauw samen.
Extern
De coördinator heeft externe contacten met andere (zorg gerelateerde) instellingen en organisaties. De coördinator
neemt deel aan netwerkbijeenkomsten, is contactpersoon SBB en Windesheim. De coördinator zet proactief lijnen uit
voor een goede samenwerking met de gemeente, sociaal wijkteam, politie, onderwijsinstellingen etc.
Taken & verantwoordelijkheden
Zorgvragers
• zorgen voor een algemeen welbevinden; aanwezig zijn op de woningen/kantoor; contact zoeken, gesprekken plannen
om escalaties/ontevredenheid te voorkomen; de-escaleren waar nodig;
• zorgen voor vervangende begeleiding tijdens ziekte en/of vakantie van begeleiders volgens protocol;
• waar nodig en in overleg met de zorgvrager, een plan van aanpak schrijven in samenwerking met begeleiders en
overige betrokkenen, zoals verloskundige of CJG;
• signaleren van extreem gedrag wat niet goed te begeleiden valt; rapporteren hiervan naar zorgmanager/directie toe,
plan van aanpak maken om dit weer in goede banen te leiden;
• lopende vragen/uitzoekwerk vanuit begeleiders en zorgvragers rondom PGB en beleid/processen wanneer iets
stagneert of niet duidelijk is;
• gesprekken voeren m.b.t. evaluaties en bijstellen zorgplannen;
• interventies: gesprekken met derden zoals curatoren/bewindvoerders indien gewenst/noodzakelijk.
Coachen team begeleiders
• verzorgen van personeelstrainingen m.b.t. kwaliteitsverbetering, in overleg met de zorgmanager;
• coaching/intervisie; individueel minimaal eens per maand;
• stage coaching; examineren van stageopdrachten, ofwel het delegeren en coördineren hiervan;
• planning en personeelsrooster maken;
• in overleg met de zorgmanager; aannemen personeel en stagiaires voor Team Centrum;
• ziektevervanging/absentie regelen binnen Team Centrum;
• bijwonen/voorzitten vergaderingen van Team Centrum;
• inwerken nieuwe begeleider of het delegeren en bewaken daarvan;
• rapportages controleren op objectiviteit, onjuist woordgebruik, taal/spelling, etc.
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Regelgeving/randvoorwaarden levering zorg: (in samenwerking met zorgmanager)
indicaties aanvragen, verlengen, bezwaren indienen waar nodig en begeleiders daarop aansturen. Daarnaast dit
proces bewaken en (pro actief) contact onderhouden met betreffende instanties;
• begeleiders instructies geven op controles en huisbezoeken van o.a. zorgkantoor en GGD NOG/WMO;
• zorgplan: Binnen 6 weken na de start van een nieuwe zorgvrager wordt een zorgplan opgesteld, daarna elk jaar
evalueren en een nieuw zorgplan opstellen;
• checken van mailverkeer naar derden door begeleiders; al dan niet akkoord geven voor verzenden hiervan;
• zorgdragen voor een compleet dossier van de zorgvragers, wonend nabij Team Centrum;
• noodtelefoondienst voor begeleiders draaien volgens schema.

171

Functiebeschrijving Coördinator Team Ambulant
De coördinator is verantwoordelijkheid voor het ambulante team en is aanspreekpunt voor de (hoofd)begeleiders en de
zorgvragers . Daarnaast is de coördinator eerste aanspreekpunt in complexe casussen waar individuele begeleiding wordt
geboden en werkt zelf mee in het ambulante team en binnen complexe casussen.
Plaats in de organisatie
De coördinator rapporteert wekelijks aan de zorgmanager en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de
zorgmanager. De coördinator geeft coaching aan de (hoofd)begeleiders met betrekking tot persoonlijke (individuele)
aandacht, intervisie en ondersteuning om persoonlijke leerdoelen te behalen. Daarnaast geeft de coördinator ook
coaching in complexe casussen en is het aanspreekpunt voor complexe casussen.
Functie omschrijving
Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt in de ontwikkeling en groei van Stichting Groen
Hulpverlening,
communicatief
vaardig
gesprekken
aangaat
met
betrokkenen
en
in
overleg organisatiebeleid uitzet. Daarnaast wordt verwacht dat de coördinator hoofdlijnen bewaakt en zaken delegeert
en controleert.
Interne en externe contacten
Intern
De coördinator is het aanspreekpunt voor zorgverleners en zorgvragers en draagt zorg voor een algemeen welbevinden.
De coördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het ambulante team en complexe casussen. De
coördinator is verantwoordelijk dat er zicht is op casussen en er nauw contact wordt gelegd met zorgverleners en
zorgvragers. Coördinator en zorgmanager werken nauw samen.
Extern
De coördinator heeft externe contacten met andere (zorg gerelateerde)instellingen en organisaties. De coördinator zet
proactief lijnen uit voor een goede samenwerking met de gemeente, sociaal wijkteam, politie, onderwijsinstellingen etc.
Taken & verantwoordelijkheden
Zorgvragers:
• zorgen voor een algemeen welbevinden; aanwezig zijn op kantoor, huisbezoek bij zorgvragers; contact zoeken,
gesprekken plannen om escalaties/ontevredenheid te voorkomen; de-escaleren waar nodig;
• zorgen voor vervanging individuele begeleiding tijdens ziekte en/of vakantie van zorgverleners volgens protocol;
• waar nodig plan van aanpak schrijven in samenwerking met zorgverleners en overige betrokkenen, zoals verloskundige
of CJG;
• signaleren van extreem gedrag wat niet goed te begeleiden valt; rapporteren hiervan aan zorgmanager/directie en de
manier van aanpak om dit weer in goede banen te leiden;
• lopende vragen/uitzoekwerk vanuit zorgverleners en zorgvragers rondom PGB en beleid/processen wanneer iets
stagneert of niet duidelijk is;
• gesprekken voeren m.b.t. evaluaties en bijstellen zorgplannen;
• interventies: gesprekken met derden zoals curatoren/bewindvoerders indien gewenst/noodzakelijk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coachen team zorgverleners:
verzorgen van personeelstrainingen m.b.t. kwaliteitsverbetering;
coaching/intervisie; individueel minimaal eens per maand;
het voeren en uitwerken van functioneringsgesprekken (in samenwerking met zorgmanager);
planning/rooster personeel;
sollicitatiegesprekken voeren; aannemen personeel;
verantwoordelijk voor inwerkperiode nieuwe medewerker (delegeren en bewaken hiervan);
ziektevervanging/absentie regelen;
bijwonen/voorzitten teamvergaderingen;
rapportages controleren op: correcte inzet PGB begeleiding; verschil GGZ-indicaties
(maatschappelijke betrokkenheid en verzelfstandiging) en WLZ-indicaties (stabilisatie); inhoudelijk op mening,
objectiviteit, vaag woordgebruik, etc.; taal/spelling.
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Regelgeving/randvoorwaarden levering zorg: (in samenwerking met zorgmanager)
• indicaties aanvragen, verlengen, bezwaren indienen waar nodig en zorgverleners daarop aansturen, daarnaast dit
proces bewaken en (proactief) contact onderhouden met betreffende instanties;
• zorgverleners instructies geven op controles en huisbezoeken van o.a. zorgkantoor en GGD;
• zorgplan: Binnen 6 weken na de start van een nieuwe zorgvrager wordt een zorgplan opgesteld, daarna elk jaar
evalueren en een nieuw zorgplan opstellen;
• checken van mailverkeer naar derden door begeleiders; al dan niet akkoord geven voor verzenden hiervan;
• intake- en exitgesprekken voeren met zorgvragers.
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Functieomschrijving Begeleider Stichting Groen Hulpverlening algemeen
Inleiding
In het kwaliteitshandboek staan de omschrijvingen van de hoofdbegeleider en begeleider gespecificeerd. Hieronder staat
een omschrijving van wat we van elke begeleider verwachten. Als begeleider bij Stichting Groen Hulpverlening observeer,
begeleid en stimuleer je jongvolwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische grondslag, bij hun dagelijkse
bezigheden ter bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid.
Basisvaardigheden
Als begeleider kom je op tijd op je afspraken en neem je elke maand deel aan de teamvergaderingen. Je maakt gebruik
van een zakelijk telefoonnummer voor contact met zorgvragers, collega’s en derden. Je gebruikt je emailadres zoals je
die van Stichting Groen Hulpverlening hebt gekregen. Je hebt het kwaliteitshandboek gelezen en weet te handelen vanuit
de protocollen en werkwijzen die daarin worden beschreven. Je weet daardoor hoe je moet handelen in een crisissituatie
of bij agressie, hoe je je vakantie aanvraagt, hoe je jezelf ziek meldt, etc.
Visie
Je onderschrijft de visie van Stichting Groen Hulpverlening en werkt actief met het zorgplan ‘De Rode Draad’ en de daarin
genoemde methode en methodiek.
Opleiding, trainingen en coaching
Je hebt een relevante opleiding gevolgd op minimaal MBO niveau 4 of bent bereid deze te volgen. Je volgt in house
trainingen die door het Team Leidinggevenden worden georganiseerd, om jezelf te blijven ontwikkelen en om bij te
blijven binnen je vakgebied. Op verzoek ben je aanwezig op de coaching/intervisie en zorg je ervoor dat je de
coaching/intervisie benut als je knelpunten of dilemma’s ervaart.
Communicatie
Je ondersteunt ouders of andere familieleden. Je voert in overleg met de zorgmanager gesprekken met hen en overlegt
over moeilijkheden en mogelijkheden. Ook afstemming met school, werkplek of andere instanties behoren tot je taken.
Intake en zorgplan
Na de korte intake, wordt er door jou binnen één maand een uitgebreide intake gedaan met de nieuwe zorgvrager. Deze
intake vormt de basis van het zorgplan, welke binnen zes weken na de start van de zorg klaar is. De doelen die je in het
zorgplan beschrijft kunnen in samenwerking met de zorgmanager worden vastgesteld, hierbij let je op de wettelijke eisen
waaraan een begeleidingsdoel moet voldoen. Richtlijn is dat de individuele begeleiding moet zorgen voor bevordering,
behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Zonder deze begeleiding is er een grote kans dat de
zorgvrager zichzelf verwaarloost. Het zorgplan wordt ondertekend door de zorgmanager, die zorgt voor het versturen
naar instanties wanneer dit nodig is. De doelen in het zorgplan worden elk jaar door jou geëvalueerd en zo nodig eerder
bijgesteld.
Rapporteren
Als begeleider rapporteer je efficiënt onderling aan elkaar door middel van de rapportageformulieren in Dropbox. Hierin
vat je de belangrijkste punten samen, zodat je collega’s, indien nodig, de zorg kunnen overnemen en voor eenieder
duidelijk is waar je met de zorgvrager mee bezig bent, zodat bij ziekte of vakantie de collega’s zich kunnen inlezen alvorens
de dienst over te nemen. De rapportage kan je tevens gebruiken bij een evaluatie.
Huisvesting
Van jou als begeleider wordt verwacht dat je de zorgvrager ondersteunt in de verzorging van de woning of dit van hem
overneemt als dit buiten zijn mogelijkheden ligt. Dit houdt in dat de woning netjes wordt onderhouden, opgeruimd blijft,
tijdig wordt schoongemaakt, producten in de (koel)kast niet over de datum zijn, afval in de (juiste) prullenbak verdwijnt,
etc. Het nemen van verantwoordelijkheden is onderdeel van het proces waar de zorgvragers in zitten en kan als doel
worden geformuleerd in het zorgplan.
Verzorging
Ook zorgdragen voor de persoonlijke verzorging hoort bij je taken, zoals instructie over hygiëne, dagelijkse verzorging en
seksuele voorlichting. Stimuleer de zorgvragers om er fris en verzorgd uitzien.
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Functiebeschrijving Hoofdbegeleider
De hoofdbegeleider is verantwoordelijk voor het zelfstandig realiseren van zorg, begeleiding en opvoeding van de
zorgvragers, voornamelijk individueel, maar soms ook groepsgericht. Zie hoofdstuk 24, bijlage 1 en 3 van het
kwaliteitshandboek.
Plaats in de organisatie
De hoofdbegeleider ontvangt leiding en begeleiding van de coördinator, zowel op praktisch als op zorginhoudelijk vlak.
Daarnaast geeft de coördinator richtlijnen aan met betrekking tot de invulling van de geboden zorg en begeleiding.
Functie omschrijving
De hoofdbegeleider is verantwoordelijk voor de directe begeleiding, opvoeding en dagelijkse verzorging van de
zorgvragers van Stichting Groen Hulpverlening. De hoofdbegeleider is werkzaam als individueel begeleider in de
thuissituatie van de zorgvrager of als individueel begeleider in de wooninitiatieven van Stichting Groen Hulpverlening. De
hoofdbegeleider levert in deze ook een grote bijdrage aan het opstellen van en uitvoering geven aan de persoonlijke
zorgplannen en werkt samen met de zorgvrager aan het behalen van de persoonlijk gestelde doelen. De hoofdbegeleider
draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken, zoals beschreven in de zorgovereenkomst, worden nagekomen en de
uren gegarandeerd worden. De hoofdbegeleider werkt nauw samen met de begeleiders van de zorgvragers. De
hoofdbegeleider is bij afwezigheid van de coördinator verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de
zorgverlening en heeft in deze functie dan ook leiding en verantwoording in de wooninitiatieven.
Interne en externe contacten
Intern
De hoofdbegeleider stemt zijn/haar taken af met de coördinator. Levert een inhoudelijke bijdrage aan het zorgplan.
Rapporteert schriftelijk aan de coördinator in het algemene rapportagesysteem, per zorgvrager, de voortgang van de
gemaakte afspraken. In gevallen van verhindering overlegt deze met de coördinator over eventuele invulling c.q.
vervanging van de werkzaamheden.
Extern
De hoofdbegeleider heeft in overleg en met toestemming van de coördinator externe contacten met; ouder/verzorgers,
school, werk, begeleidende instanties, clubs en dergelijke. Na toestemming van de coördinator kan de hoofdbegeleider
als woordvoerder optreden.
Taken & verantwoordelijkheden
• uitvoering geven aan de praktische uitvoering volgens het zorgplan ‘De Rode Draad’ van de betreffende zorgvrager;
werkt samen met de zorgvrager aan het behalen van de daarin gestelde doelen;
• zorgdragen voor schriftelijke rapportage; stelt de wekelijkse planning samen;
• afspraken en/of wijzigingen in het zorgplan vooraf bespreken met de coördinator;
• onderhoudt, indien gewenst, contact met ouders/verzorgers;
• stimuleren en ondersteunen bij persoonlijke verzorging van de zorgvrager;
• motiveren en stimuleren van gewenst gedrag van de zorgvrager;
• geeft de zorgvrager feedback op ongewenst gedrag en geeft suggesties op waargenomen gedrag;
• geeft en vraagt feedback en coaching;
• neemt deel aan vergaderingen en intervisiebijeenkomsten;
• draagt zorg voor continuïteit van de in de zorgovereenkomst beschreven uren;
• werkt nauw samen met de begeleiders; overleggen en terugkoppelen;
• verricht waar nodig organisatorische taken.
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Functiebeschrijving Begeleider
Het zelfstandig realiseren van zorg, begeleiding en opvoeding aan de zorgvragers zowel groepsgericht als individueel. Zie
hoofdstuk 24, bijlage 1 en 3 van het kwaliteitshandboek.
Plaats in de organisatie
De begeleider ontvangt leiding van de coördinator en werkt nauw samen met de hoofdbegeleider, zowel op praktisch als
op zorginhoudelijk vlak. Daarnaast geeft deze richtlijnen aan met betrekking tot de invulling van de geboden zorg en
begeleiding.
Functie omschrijving
De begeleider is verantwoordelijk voor de directe begeleiding, opvoeding en dagelijkse verzorging van de zorgvragers van
Stichting Groen Hulpverlening. De begeleider is werkzaam als individueel begeleider in de thuissituatie van de zorgvrager
of als individueel begeleider in de wooninitiatieven van Stichting Groen Hulpverlening. Hij of zij levert in deze een bijdrage
aan het uitvoeren van het persoonlijke zorgplan en werkt specifiek aan één tot twee persoonlijke doelen in dat plan.
Daarnaast heeft de begeleider een signalerende functie. Bij signalering wordt dit direct aan de coördinator gemeld. De
begeleider draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken zoals beschreven in de zorgovereenkomst worden nagekomen
en de begeleidingsuren gegarandeerd worden.
Taken & verantwoordelijkheden
• draagt zorg voor de dagstructuur;
• begeleid de zorgvragers op één tot twee persoonlijke doelen en geeft deze sturing;
• draagt verantwoording voor de zorgvragers;
• signaleert en rapporteert over het gedrag en de ontwikkeling van het behalen van de gestelde doelen van de
zorgvrager;
• organiseert diverse activiteiten en voert deze uit;
• bereidt en verzorgt maaltijden in samenwerking met zorgvragers;
• stimuleert en ondersteunt bij persoonlijke verzorging van de zorgvrager;
• motiveert en stimuleert van gewenst gedrag van de zorgvrager;
• geeft de zorgvrager feedback op ongewenst gedrag en geeft suggesties op waargenomen gedrag. Geeft en vraagt
feedback en coaching;
• neemt deel aan vergaderingen en intervisiebijeenkomsten;
• overlegt en werkt nauw samen met de hoofdbegeleider.
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Functiebeschrijving coördinator Team Nacht
De coördinator is verantwoordelijk voor het rustig verlopen van de nachten op de toezichtlocatie Team Centrum en is
het eerste aanspreekpunt bij noodgevallen en calamiteiten.
Plaats in de organisatie
De coördinator rapporteert aan de directie en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de directie. De coördinator geeft
coaching aan de medewerkers van Team Nacht en is het aanspreekpunt op de toezichtlocatie tussen 22.30 uur en 09.00
uur.
Functie omschrijving
Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt in de ontwikkeling en groei van Groen Hulpverlening,
communicatief vaardig gesprekken aangaat met betrokkenen en in overleg organisatiebeleid uitzet. Daarnaast wordt
verwacht dat de coördinator hoofdlijnen bewaakt en zaken uitzet en controleert.
Interne en externe contacten
Intern
De coördinator is op de werkvloer het aanspreekpunt voor begeleiders en zorgvragers en draagt zorg voor een algemeen
welbevinden. De coördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de toezichtlocatie tussen 22.30 uur en 09.00
uur.
Extern
De coördinator heeft indien nodig externe contacten met derden, zoals ouders/verzorgers, begeleidende instanties,
hulpdiensten en dergelijke.
Taken & verantwoordelijkheden
Zorgvragers
• zorgen voor een algemeen welbevinden; aanwezig zijn op de woningen/kantoor; contact zoeken,
escalaties/ontevredenheid voorkomen; de-escaleren waar nodig;
• signaleren van extreem gedrag wat niet goed te begeleiden valt; rapporteren hiervan naar zorgmanager/directie toe;
• de nachtrust en veiligheid waarborgen op toezichtlocatie Team Centrum en de bijbehorende appartementen;
Coachen medewerkers Team Nacht
• verzorgen van personeelstrainingen m.b.t. kwaliteitsverbetering, in overleg met de zorgmanager;
• coaching/intervisie; individueel minimaal eens per kwartaal;
• planning en personeelsrooster maken;
• aannemen personeel voor Team Nacht;
• ziektevervanging/absentie regelen binnen Team Nacht;
• bijwonen/voorzitten vergaderingen van Team Centrum;
• inwerken nieuwe medewerker of het delegeren en bewaken daarvan;
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Functiebeschrijving Medewerker Team Nacht
De medewerker van Team Nacht is verantwoordelijk voor het rustig verlopen van de nachten op de toezichtlocatie Team
Centrum en is het eerste aanspreekpunt bij noodgevallen en calamiteiten.
Plaats in de organisatie
De medewerker Team Nacht ontvangt leiding en begeleiding van de coördinator Team Nacht. Daarnaast geeft de
coördinator richtlijnen aan met betrekking tot de invulling van de geboden ondersteuning en begeleiding.
Functie omschrijving
De medewerker Team Nacht draagt er zorg voor dat in de late avond, nacht en in de vroege ochtend de nachtrust en
veiligheid gewaarborgd is op toezichtlocatie Team Centrum en de bijbehorende appartementen. Daarnaast is de
slaapwacht het eerste aanspreekpunt voor zorgvragers bij noodgevallen en calamiteiten die niet kunnen wachten tot de
volgende ochtend.
Interne en externe contacten
Intern
De medewerker Team Nacht stemt zijn/haar taken af met de coördinator. Rapporteert schriftelijk aan de coördinator in
het algemene rapportagesysteem. Rapporteert mondeling tijdens de overdracht aan het team. In gevallen van
verhindering overlegt deze met de coördinator over eventuele invulling c.q. vervanging van de werkzaamheden.
Extern
De medewerker Team Nacht heeft in overleg en met toestemming van de coördinator externe contacten met;
ouder/verzorgers, school, werk, begeleidende instanties, hulpdiensten en dergelijke. Na toestemming van de coördinator
kan de medewerker Team Nacht als woordvoerder optreden.
Taken & verantwoordelijkheden
• zich op de hoogte stellen middels de dienstoverdracht omtrent eventuele problemen die zich hebben voorgedaan of
zich kunnen voordoen; het maken van afspraken hoe en op welke wijze er in deze gehandeld dient te worden;
• controleren van handhaving van veiligheid in en rondom Team Centrum;
• controlerondes lopen langs de appartementen en signaleren van bijzonderheden;
• tijdelijke en concrete hulp bieden bij noodgevallen en/of calamiteiten; schakelt indien nodig hulpdiensten in en licht
Team Leidinggevenden, directie en evt. huisarts en/of familie in;
• zorgvragers ondersteunen in onvoorziene situaties; bijvoorbeeld als zij hun huissleutel vergeten zijn;
• het wijzen van zorgvragers en eventuele bezoekers op huishoudelijke regels en afspraken en op eigen
verantwoordelijkheid;
• ontzeggen van de toegang door onbevoegden;
• bemiddelen tussen zorgvragers, bezoekers en omwonenden bij overlast- en/of conflictsituaties; probeert samen een
oplossing te vinden;
• zorgdragen voor schriftelijke rapportage of mondeling tijdens overdracht aan het team;
• neemt deel aan trainingen en intervisiebijeenkomsten;
• heeft BHV.
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Functiebeschrijving Directie-assistent
De directie-assistent is aangesteld om het Team Leidinggevenden te ondersteunen en daar waar mogelijk
werkzaamheden te verrichten ter verlichting van het Team Leidinggevenden. Hij/zij beheert de diverse
informatiestromen.
Plaats in de organisatie
De directie-assistent rapporteert aan en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de financieel directeur.
De directie-assistent werkt samen met het Team Leidinggevenden.
Functie omschrijving
Van de directie-assistent wordt verwacht dat hij/zij accuraat en zelfstandig is, integer en betrouwbaar, het vermogen
heeft om te plannen en organiseren, proactief meedenkt, representatief is, probleemoplossend en stressbestendig is,
communicatief vaardig is, intern communiceert met alle medewerkers en extern communiceert met bewindvoerders,
PGB-beheerders, zorgkantoor, zoals beschreven bij onderstaande taken en verantwoordelijkheden.
Interne en externe contacten
Intern
De directie-assistent stemt zijn/haar taken af met de directie. In gevallen van verhindering vindt overleg plaats met de
directie over eventuele invulling c.q. vervanging van de werkzaamheden.
De directie-assistent heeft een directe en open communicatie met alle afdelingen en medewerkers.
Extern
In de externe communicatie is de directie-assistent het verlengstuk van de directie. Zijn/haar houding kenmerkt een
klantgerichte opstelling. De directie-assistent heeft in overleg met en met toestemming van de directie externe contacten
met onder andere; bewindvoerders, PGB-beheerders, zorgkantoor, SVB, leveranciers etc.
Taken & verantwoordelijkheden
• is het eerste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers (in geval van bezoek) en is daarmee het ‘visitekaartje’ voor
het bedrijf;
• handelt zelfstandig telefoon - en mailverkeer af;
• typt, kopieert, verzendt en archiveert correspondentie, notulen, notities, verslagen en verklaringen.;
• is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte verzending van rapporten en correspondentie;
• draagt zorg voor het aanmaken en bijhouden van dossiers;
• draagt zorg voor het verzamelen, inscannen en archiveren van documenten;
• draagt zorg voor het indelen en bijhouden van het archief;
• houdt het sleutelarchief van de wooninitiatieven bij en zorgt zo nodig dat er sleutels worden bijgemaakt;
• draagt zorg voor het verspreiden van vluchtroutes, gedragsregels en brandmelders binnen de wooninitiatieven;
• handelt overeenkomstig de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden;
• organiseert evenementen en bijeenkomsten;
• onderhoudt de verjaardagskalender en onderneemt actie op overige festiviteiten;
• draagt zorg voor een dagelijkse lediging van de postbus en sorteert en distribueert de binnengekomen post;
• draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van de in- en uitgaande post;
• registreert aanwezige voorraden, bestelt benodigde kantoormaterialen en is verantwoordelijk voor een goed
voorraadbeheer;
• zorgt ervoor dat het kantoor er verzorgd uit ziet;
• is verantwoordelijk voor de kas en houdt deze bij;
• verricht lichte administratieve werkzaamheden op financieel gebied t.b.v. de directie;
• draagt zorg voor goede communicatie met zowel interne als externe contacten en houdt de sociale media van de
organisatie up to date;
• beheer van klein-technische zaken (laptop, printer, smartphone etc.);
• verricht alle overige voorkomende secretariële werkzaamheden binnen het bedrijf.
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Functiebeschrijving Financieel medewerker
Een financieel medewerker berekent, classificeert en rapporteert numerieke gegevens om financiële rapporten compleet
te maken. Voert elke combinatie uit van routineberekeningen, boekingen en controletaken om financiële basisgegevens
te verkrijgen die gebruikt worden in boekhoudkundige verslagen.
Plaats in de organisatie
De financieel medewerker rapporteert aan en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de directie.
De financieel medewerker werkt samen met de directie.
Functie omschrijving
Van de financieel medewerker wordt verwacht dat hij/zij accuraat en zelfstandig is, integer en betrouwbaar, proactief
meedenkt en probleemoplossend is. De financieel medewerker communiceert met accountant, opdrachtgevers en
leveranciers, zoals beschreven bij onderstaande taken en verantwoordelijkheden.
Interne en externe contacten
Intern
De financieel medewerker stemt zijn/haar taken af met de directie.
In gevallen van verhindering vindt overleg plaats met de directie over eventuele invulling c.q. vervanging van de
werkzaamheden.
Extern
De financieel medewerker heeft in overleg met en met toestemming van de directie, externe contacten met onder andere
accountant, belastingdienst, loonadministratiekantoor, leveranciers, opdrachtgevers, bewindvoerders etc.
Taken & verantwoordelijkheden
• controleert cijfers, boekingen en documenten op correcte invoer, wiskundige nauwkeurigheid en juiste codering;
• werkt met computers met boekhoudkundige software om informatie bij te houden, op te slaan en te analyseren;
• maakt wekelijks een back-up van en draagt zorg voor de nodige updates van de boekhoudkundige software;
• debiteert, crediteert en totaliseert rekeningen in computerspreadsheets en databanken, met behulp van
gespecialiseerde boekhoudkundige software;
• classificeert, rapporteert en vat numerieke en financiële data samen om financiële verslagen samen te stellen en bij
te houden met gebruik van kasboeken, registers of computers;
• verzamelt statistische, financiële, boekhoudkundige of auditrapporten en -tabellen, met betrekking tot zaken zoals
betalingsbewijzen, uitgaven en winst en verlies;
• codeert documenten volgens gepaste procedures;
• bestudeert digitale financiële informatie om algemene vragen en vragen over specifieke rekeningen te
beantwoorden;
• maakt periodieke rapportages en analyses van financiële aard;
• archiveert financiële brondocumenten;
• stelt fiscale aangiften op.
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Functiebeschrijving Facilitair medewerker
De facilitair medewerker kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden op meerdere taakgebieden met
betrekking tot onderhoud, herstel, techniek, logistiek en schoonmaak ten behoeven van de kantoren en wooninitiatieven
van Stichting Groen Hulpverlening en de gehele organisatie.
Plaats in de organisatie
De facilitair medewerker rapporteert aan en ontvangt hiërarchische richtlijnen van het Team Leidinggevenden .
De facilitair medewerker werkt samen met de (hoofd)begeleiders en andere medewerkers.
Functie omschrijving
Van de facilitair medewerker wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt, zelfstandig is, integer en betrouwbaar,
probleemoplossend is, extern communiceert met opdrachtgevers, leveranciers en vastgoedeigenaren, zoals beschreven
bij onderstaande taken en verantwoordelijkheden.
Interne en externe contacten
Intern
De facilitair medewerker stemt zijn/haar taken af met de zorgmanager. De facilitair medewerker heeft een directe en
open communicatie met alle afdelingen, medewerkers en zorgvragers.
Extern
De facilitair medewerker onderhoudt contacten met leveranciers, vastgoedeigenaren en klusbedrijven en andere partijen
die van belang zijn voor het uitoefen van de functie.
Taken & verantwoordelijkheden
• inspecteren, signaleren, controleren en inventariseren van gebreken aan kantoorpand en wooninitiatieven van
Stichting Groen Hulpverlening;
• periodiek controleren van staat van onderhoud van kantoorpand en wooninitiatieven;
• het budgetteren van de onderhoud- en herstelwerkzaamheden en dit voorleggen aan de zorgmanager;
• voorbereidingen treffen en het concreet plannen van de uit te voeren (herstel)werkzaamheden en onderhoud;
• uitvoeren van (herstel)werkzaamheden en onderhoud;
• controleren of het gewenste resultaat bereikt is en dit terugkoppelen aan de zorgmanager;
• het direct ageren bij storingen of calamiteiten;
• signaleren en melden aan de zorgmanager wanneer (herstel)werkzaamheden niet zelfstandig of niet (onder normale
omstandigheden) kunnen worden uitgevoerd;
• het opvragen van offertes bij derden ten behoeve van uitvoering van (herstel)werkzaamheden door derden, wanneer
dit niet door de facilitair medewerker uitgevoerd kan worden en dit voorleggen aan zorgmanager;
• het uitbesteden van werkzaamheden aan derden en toezien op de voortang en uitvoeringskwaliteit van de
werkzaamheden;
• bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van zorgvragers met betrekking tot
onderhoud en herstel van de wooninitiatieven;
• verzamelen van afval en (grof) vuil en zorgdragen voor de afvoer hiervan;
• beheren van de voorraad aan gereedschap en middelen en tekorten melden bij de zorgmanager;
• beheren en onderhouden van werkplaatsen, materialen, apparatuur/gereedschappen, voertuigen en machines en
zorgen dat deze steeds in goede staat ter beschikking zijn;
• uitvoeren van tuin- en omgevingswerkzaamheden van kantoor en wooninitiatieven, zoals onderhouden van
beplanting, onkruidvrij houden van bestrating en tuinen, grasmaaien;
• zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf, collega’s, zorgvragers en derden;
• ondersteuning bieden op technisch en logistiek gebied bij interne en/of externe activiteiten of evenementen zodat
deze zo vlot mogelijk verlopen;
• helpen bij interne en externe verhuizingen;
• transporteren van allerhande goederen;
• bijhouden logboek met verrichte werkzaamheden.
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