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1.   Inleiding 

In dit kwaliteitsplan 2019 leest u wat de cliënten en naasten, medewerkers en stakeholders 
(gemeenten en grote zorginstellingen)1 mogen verwachten van B&A IOB (in vervolg IOB). In de 
eerste hoofdstukken van dit kwaliteitsplan leest u waar IOB voor staat en hoe zij haar diensten 
heeft vormgegeven. Verder leest u hoe IOB haar werkproces omschrijft en welke formulieren zij 
hanteert om deze te laten aansluiten om de cliënt centraal te stellen. 
 

2.   Missie organisatie 2 

Onze missie is het verbeteren, herstel danwel behoud van het welzijn van onze cliënten. Wij willen 
onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief uitstekende, betrokken en 
zorgvuldige zorg te leveren en te blijven leveren. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed 
aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Wanneer IOB 
niet zou zijn opgericht zouden onze cliënten niet op dezelfde manier kunnen functioneren en 
deelnemen in de maatschappij. 
 
 
3.   Visie organisatie 3 
Cliënt centraal 
Bij IOB staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf de regie over hun leven 
hebben en hierdoor een gevoel van eigenwaarde hebben. Een betekenisvol leven kunnen leiden. 
Dat betekent dat IOB zich inzet voor: 

• Het aangaan van sociale relaties en hierin ondersteuning bieden aan de cliënt 

• Een volwaardige plaats als individu in de maatschappij 

• Het inspelen op de mogelijkheden van de cliënt 

• Het stimuleren van het maken van eigen keuzes en deze motiveren 

• Het inrichten van het eigen leven 
 
Dit doen we door persoonlijke aandacht te hebben voor de cliënt. Stimuleren en motiveren en 
doelbewust bezig zijn met de cliënt op een deskundige en veilige manier. 
 
4.   Organisatie inrichting en leiderschap 
IOB is een regionale zorginstelling met 12 medewerkers die zorg levert aan ongeveer 50 mensen 
met een verstandelijke beperking of stoornis. IOB is een platte kleine organisatie waarbinnen de 
rollen duidelijk zijn. Het is een lijnorganisatie die voornamelijk top-down is. Voorstellen en advies 
vanuit het begeleidersteam worden serieus genomen en de tendens is er dat er met grotere 
regelmaat een Bottom-up is. Bij de samenstelling van de taken voor een bepaalde functie moet het 
management ervoor zorgen dat de taken door de medewerker uitvoerbaar zijn. Tussen de 

 
1 Gemeenten HAL en BUCH, Zorgerf Waarland, De Waerden en Esdege-reigersdaal. 
2 https://www.iob.nu/pages/missie-en-visie 
3 https://www.iob.nu/pages/missie-en-visie 
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uitvoerende kern en het management zit geen laag en hierdoor kan de communicatie snel 
plaatsvinden. Het organigram van IOB ziet er als volgt uit: 
 

 

4.1   Arbeidsdeling 

IOB heeft binnen de organisatie verschillende functies vastgesteld. Iedere medewerker heeft op basis van 
kennis en ervaring en specialisatie hun eigen rol en cliënten toegewezen gekregen. Alle begeleiders werken 
vanuit een profiel dat de begeleiders samen met het management hebben vastgesteld. In deze taakverdeling 
staat wat er van elkaar wordt verwacht zodat het eindproduct kan worden gerealiseerd (coördinatie). Een 
duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in dit profiel behandeld.  

4.2   Verticale taakspecialisatie 

De clientbegeleiders hebben zelf de bevoegdheid om in overleg met de cliënt de afspraken in de agenda te 
zetten. De enige eis is dat de cliënt de nodige begeleiding krijgt binnen de gestelde bandbreedte van de 
beschikking. De vorderingen in de doelstellingen van de cliënt worden gecontroleerd en hier is geen vrijheid 
in. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Over het algemeen is er juist 
behoefte aan een vast begeleidingsmoment vanuit de cliënt, maar hier kan in overleg met de begeleider van 
afgeweken worden wanneer de cliënt dit beter uitkomt. Alle procedures en verantwoordelijkheden en 
functieprofielen zijn bekend bij de begeleiders en liggen vast in de beleidstukken. Het management houdt 
zicht op de behaalde resultaten binnen de doelstellingen van de cliënt. Dit is een duidelijk voorbeeld van 
performance controle4 
Het management heeft de vrijheid om het beleid af te stemmen op de vraag van de markt binnen de 
wetgeving en de visie van de organisatie. Zij leggen verantwoording af aan de stakeholders in de 
jaarrapportages en cliëntbesprekingen met de gemeente en de zorgaannemers (Zie hiervoor hoofdstuk 9). 
Binnen de organisatie is er sprake van een gedecentraliseerde organisatie omdat de arbeidsdeling gering is. 
Er is weinig horizontale- en verticale taakspecialisatie door de werkstructurering. De groeiende 

 
4 Heijnsdijk J., Vitale organisaties Jan Heijnsdijk blz. 105 
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administratieve taakverruiming wordt als positief ervaren nu de begeleiders de zorgplannen schrijven voor de 
cliënten.   

 

4.3   Horizontale taakverdeling 
Bij horizontale taakverdeling worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld over 
eenzelfde hiërarchisch niveau. Wanneer we kijken naar de horizontale taakverdeling binnen IOB 
dan hebben de managers veel vrijheid en verantwoordelijkheid in het uitvoeren van hun taken. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en monitoren dit. Zij zorgen voor de ondersteuning van de 
medewerkers zodat zij hun werkzaamheden goed uit kunnen voeren. Hiervoor maken zij gebruik van 
protocollen, regels en richtlijnen en een duidelijke taakomschrijving. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de 
financiën en zorgen voor de inkoop van de zorg.  
 

4.4   Verticale Decentralisatie 
Delegatie betreft de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over niveaus en 
medewerkers in de organisatie. Bij een hoge mate van delegatie krijgen medewerkers meer vrijheid van 
handelen en een eigen verantwoordelijkheid. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden 
overgedragen aan lagere niveaus in de organisatie. Het management heeft de bevoegdheden om het beleid 
uit te rollen en is eindverantwoordelijk voor het product. Zij dient het gehele proces te bewaken. De senior-
cliëntbegeleider heeft de verantwoordelijkheid om de begeleiders te coachen. Hij heeft de bevoegdheid om 
de begeleiders aan te sturen wanneer het om procesbewaking gaat. Hij geeft bij de directie aan wanneer er 
een kwalitatief minder goede zorg geleverd wordt en bespreekt dit met de managers. Hij bespreekt zijn 
bevindingen met de cliënt-begeleider en maakt hier verslag van. De cliëntbegeleiders zijn verantwoordelijk 
en bevoegd om samen met de cliënt de zorginvulling te plannen. Ze zijn ook bevoegd om samen gedeeltelijk 

de doelstellingen van de begeleiding te bepalen met de cliënt. IOB is een gedecentraliseerde organisatie5. 
Vanwege de dynamische omgeving en de complexiteit van de werkzaamheden is het van belang dat er 
bevoegdheden bij de andere lagen van de medewerkers liggen dan alleen bij het management. De kwaliteit 
van de medewerkers zijn op een hoog niveau is. De opleiding, ervaringen en werkhouding maken het dat  
delegatie mogelijk is. 
 

4.5   Stijl van leidinggeven 

De stijl van leidinggeven hangt af van de mate van participatie van de medewerker, ook wel mate van invloed 
op de besluitvorming van de manager. De manager heeft twee hoofdaandachtspunten. Dit zijn de 
doelstellingen  van de organisatie (taakgericht leiderschap) en de daarnaast ook oog te hebben voor de mens 
achter de begeleider (mensgericht leiderschap). Hierdoor is de manager actief in het verdelen van taken 
binnen het team van medewerkers maar hebben zij een goede verstandhouding en open sfeer binnen de 
organisatie gecreëerd met het team zodat alles bespreekbaar is en dat de medewerkers invloed hebben op 
de besluitvorming. 
 
Hoe taakvolwassen is het medewerkersteam nou eigenlijk? Welke ontwikkelingsniveaus hebben de 
medewerkers van het team? Dit zijn vragen die verband houden met de hoeveelheid ondersteuning en 
sturing die de medewerker nodig heeft. Volgens Kenneth Blanchard zijn er vier leiderschapsstijlen die een 
manager hanteert. De vier stijlen zijn gebaseerd op twee soorten leiderschapsgedrag die een manager kan 
gebruiken: sturend/directief gedrag en ondersteunend gedrag. Hieronder ziet u een weergave hiervan.  

 
5 Heijnsdijk J., Vitale organisaties Jan Heijnsdijk blz. 103 
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Figuur 4: Leiderschapsstijlen volgens Kenneth Blanchard. 
 
Wanneer we de medewerkers van IOB diagnosticeren zien we dat zij in het algemeen veel ondersteuning 
nodig hebben en weinig sturing . Alle medewerkers dragen door de tertiaire socialisatie de 
verantwoordelijkheid voor elkaar en met elkaar voor het gezamenlijk doel. Er heerst een cultuur binnen de 
organisatie waardoor de visie van de organisatie aansluit op die van de begeleiders. Vanuit de opleiding en de 
werkervaring van de medewerkers is deze mede tot stand gekomen tot de huidige visie van IOB op het 
begeleiden van mensen met een beperking of stoornis.  
Binnen het team is een goede ‘wij’ sfeer en iedereen neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen taken en 
denken mee over probleemstellingen om samen tot oplossingen te komen. Er is regelmatig overleg en er is 
veel vrijheid om zaken te bespreken en in de agenda van de vergadering in te brengen. Deze vergaderingen 
vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats. De medewerkers zijn over het grotendeels self-propeling 
eenheden binnen de opgestelde richtlijnen en afspraken en vinden deze manier van werken fijn. Omdat de 
begeleiders elkaar weinig zien en er de afgelopen jaren regelmatig nieuwe krachten bij zijn gekomen door de 
groei van het cliëntenbestand, is er evengoed een sprake van een ‘elkaar aanspreekcultuur’.  
Het team bestaat uit tien begeleiders. Sommigen werken al jaren bij de organisatie en anderen werken er een 
aantal maanden. Het is dus goed voor te stellen dat zij zich niet allemaal op hetzelfde ontwikkelingsniveau 
zitten. Tegenover iedere ontwikkelingsfase staat een andere stijl van leidinggeven.  
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5.   Cliënt  
De cliënten van IOB hebben een lichamelijk of verstandelijke beperking of stoornis en hebben een 
hulpvraag. De cliënt heeft binnen haar/zijn mogelijkheden zo veel mogelijk de regie over de indeling 
van haar/zijn leven om zo zelfredzaam mogelijk te kunnen zijn. De vorm en intensiteit van de 
begeleiding wordt aangepast aan haar/zijn behoefte en noodzaak. Het sociale netwerk van de cliënt 
wordt in het opstellen van de doelstellingen betrokken om de kansen te vergroten om deze te 
behalen. 

6.   Begeleider  

De begeleider van IOB heeft een hoge mate van affiniteit met de cliëntendoelgroep. De begeleider 
zorgt voor bevorderingen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid van de cliënt door middel van 
begeleiding. De begeleider ondersteunt de cliënt bij het zo veel mogelijk voeren van de regie over 
hun eigen leven. Dit doet de begeleider door het sociale netwerk te betrekken van de cliënt. De 
begeleider stelt samen met de cliënt en zijn netwerk het begeleidingsplan op. 
 
6.1 Begeleidersprofiel  

De kenmerkende kwaliteiten en eigenschappen voor een begeleider van IOB zijn: 

• Veiligheid:   Heeft geen strafverleden en is in het bezit of  
bereid om een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan te vragen.  

• Betrouwbaarheid: Zal zijn afspraken met cliënten, collega’s en IOB nakomen. 

• Deskundigheid:  Heeft kennis van de te hanteren methodieken van IOB en  
is minimaal MBO gediplomeerd. 

• Doelbewustheid:  Stuurt aan om de gestreefde begeleidingsdoelen van cliënten  
te behalen. 

• Integriteit:   Zal vertrouwelijke stukken betreffende de cliënten met zorg en  
respect behandelen. 

• Betrokkenheid:  Is betrokken met het welzijn en de ontwikkeling van de    
cliënten. 

• Duurzaamheid:  Draagt zorg voor continuïteit van de begeleiding. 
 
6.2 Doelstelling van de functie 

Het begeleiden van cliënten waarbij de ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de cliënt centraal staat. IOB hanteert hierbij een gezamenlijk opgesteld 
begeleidingsplan. 
 
Resultaatgebied  

• Voert het individueel begeleidingsplan op methodische wijze uit, signaleert afwijkingen en stelt 

het begeleidingsplan, binnen geldende afspraken, zo nodig bij in overleg met de mantelzorg en 

een leidinggevende. 

• Stimuleert en begeleidt de maatschappelijke participatie en sociale contacten van cliënten. 
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• Bewaakt en bevordert als begeleider de interactie tussen cliënt en het woon-/leefklimaat. 

• Rapporteert volgens de richtlijnen en stelt de doelstellingen vast in het begeleidingsplan. 

Informatie wordt uit de rapportages, intakegesprek, oude begeleidingsplan en Carenzorgt 

gehaald. 

 

6.3 Werkwijze begeleider 

• Afnemen intakegesprek en uploaden in NEDAP ONS software bij betreffende client in 
“documenten”. 

• Afnemen/uitleggen risicoanalyse en uploaden in NEDAP ONS software bij betreffende client 
in “documenten”.  

 

• Doornemen goedgekeurde begeleidingsplan van de betreffende cliënten. 
Deze is samen met een leidinggevende doorgenomen en alvorens de begeleiding start goed 
gekeurd. 

 

• Activiteiten ondernemen met inachtneming van de gestelde doelen in het begeleidingsplan. 
Rekening houden met de diagnose die is gesteld. 

 

• Afspraak maken met de cliënt of de vertegenwoordiger. 
 

• Dag van te voren contact hebben met cliënt of een vast tijdstip op een vaste dag. Dit geeft 
de cliënt duidelijkheid en continuiteit). 

 

• Van te voren afspreken welke activiteit je met de client gaat ondernemen en doelgericht 
werken aan de gestelde doelen die terug te vinden zijn in het begeleidingsplan. 

 

• Verslagvorming van ieder begeleidingsmoment aan het eind van het begeleidings-moment 
in het ONS softwarepakket door de begeleider. Rekening houdend met de doelstellingen die 
zijn gesteld in het begeleidingsplan. De gekozen activiteiten en met welk doel deze 
activiteiten zijn ondernomen. Rapporteren naar de richtlijnen die hieronder zijn bijgevoegd. 
Rapporteren mag in de laatste 10 minuten met de cliënt. 
 

• Herschrijven begeleidingsplan 
 

• Indienen werktijd in de NEDAP ONS agenda. Dit doet de begeleider aan het einde van de 
werkdag.  
 

• Indienen van Kilometers in ONS Medewerkersportaal 
 
 
 



   Kwaliteitsplan B&A IOB Beleid  

10 

 

6.3.1 NEDAP ONS softwarepakket instructie 

Doornemen van de werkwijze van het ONS softwarepakket (agenda, medewerkersportaal en het 
ONS dossier) op zowel de computer als op de telefoon. De uitleg hiervan krijg je van de directe 
leidinggevende. Die gaat samen deze programma’s met jou doornemen. 
 
https://b-a.ioservice.net/client:  (Inzien en schrijven begeleidingsplannen en uploaden  

       document t.b.v. de begeleiding) 
https://b-a.onsagenda.nl:  (uren registratie) 
https://b-a.mijnio.nl:   (km’s registratie en sluiting van de week) 
 

6.3.2 Agenda 

Via het medewerkersportaal (https://b-a.mijnio.nl) kun je bovenin bij ‘applicaties’ naar de agenda 
toe (negen stippen). Om een afspraak te maken klik je op de betreffende dag op het scherm en er 
zal een venster openen. 
Kies de cliënt (achternaam), vul de tijd in en het uursoort (BG-IND). Ook kun je hier invoeren dat een 
afspraak wekelijks herhaald wordt zodat je de afspraak standaard in je agenda hebt. 
(Hier kun je ook naar uursoort om vakantie in te vullen wanneer er vakantie wordt opgenomen.) 
Wanneer dit is ingevoerd en daadwerkelijk is begeleid moet je op de afspraak drukken en deze 
‘registreren’ en ‘indienen’. Dit doe je aan het einde van dezelfde dag waarop je met de cliënt hebt 
gewerkt. Wanneer er niet begeleid is dan bewerk je eenmalig de afspraak en zet bij extra 
commenteer neer waarom het niet is doorgegaan door op de afspraak te klikken.  

 
6.3.3 Medewerkersportaal (om kilometers in te vullen en te ondertekenen). 

In ‘werkstaat’ kan jij je kilometers per week invullen  
(groene knop: invullen, corrigeren of ondertekenen’). 
Tabblad ‘week’, hier kun jij naast het autootje op de dag dat je hebt begeleid de kilometers invullen. 

https://b-a.ioservice.net/client
https://b-a.onsagenda.nl/
https://b-a.mijnio.nl/
https://b-a.mijnio.nl/
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Wanneer de hele week is ingevuld kun je onderin op bevestigen drukken. 
Aan het einde van de week moet er voor het fiatteren op ondertekenen gedrukt worden (gele 
tabblad) om te bevestigen. Mocht er iets zijn vergeten dan kan hier ook teruggedraaid worden ter 
correctie. 
 
6.3.4 Rapporteren 

Via het medewerkersportaal naar ‘Administratie’. Zoek in het tabblad “client” op achternaam de 
betreffende cliënt op. Ga naar het tabblad “dossier” en vul je rapportage in. Probeer hierbij zoveel 
mogelijk doelgericht te werk te gaan door de handleiding voor rapporteren (zie rapporteren 
handleiding ) 
 
 
Je kunt het begeleidingsplan ook inzien door de app ‘onsdossier’ te installeren op jouw telefoon. 
http://www.nedap-healthcare.com/zorgdossier-app 

 
6.3.5 Voorwaarden van een rapportage 

• Zorgvuldig, juist, controleerbaar, systematisch, volledig. 
• Bondig: de verslaglegging moet ter zake doende informatie bevatten. Hoofd- en 

bijzaken moeten onderscheiden worden.  
• Eenduidig: de verslaglegging moet waar mogelijk voor de gebruiker bekende begrippen 

bevatten.  
• Onbekende terminologie, afkortingen, jargon en woorden of zinnen die verschillend 

geïnterpreteerd kunnen worden moeten vermeden worden.  
• Objectief: als sprake is van een interpretatie van objectieve observaties en gegevens 

dan moet dat aangegeven worden. Oordelen moeten deugdelijk onderbouwd zijn. In de 
verslaglegging mag geen persoonlijke vooringenomenheid doorklinken.  

• Concreet, bijvoorbeeld door het gedrag van de cliënt te beschrijven.  
• Herleidbaar: genoteerde gegevens moeten voorzien zijn van een naam of een op de 

persoon herleidbare paraaf of code, van een datum en zo nodig van een 
tijdsaanduiding.  

Informatie makkelijk verwerken: 

Om voor de begeleiders de informatie snel en makkelijk te verwerken is het van belang dat 
er in de rapportage staat geschreven aan welke doelstelling gewerkt is. De begeleider 
begint rapportage met zinnen zoals:  

 

http://www.nedap-healthcare.com/zorgdossier-app
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In het kader van beweging en conditie opbouwen zijn we gaan ...  
Tijdens het wandelen gefocust op het bewustzijn van de omgeving.  
Geconcentreerd op omgevingsbewustzijn, deelname aan verkeer en sociale omgeving, 
kleine opdrachten uitvoeren en ontspanning. Dit gedaan door .....  

Maar je mag ook na afloop van je alinea schrijven:  
(doel: Keuzes maken)  
(doel: beweging en conditie opbouwen)  
(sociale vaardigheden trainen) 
 
Wanneer je tijdens het begeleiden een belangrijke rapportage wilt koppelen aan een doel in het 
begeleidingsverslag dan kan je dit doen door naar het zorgplan van de cliënt te gaan en dit te 
openen (https://b-a.ioservice.net/client). Ga naar het tabblad “zorgplan”. 
 

https://b-a.ioservice.net/client
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6.3.6 Voorschriften declareren 

Om te declareren dient de medewerker altijd het declaratieformulier te gebruiken.  
 

    

 

   

      

      

      

      

      
Declaratieformulier voor gemaakte kosten    
bij het begeleiden:     

      

     

      

Naam begeleider:     

      

     

Datum: Bedrag: Toelichting:   

     

      

     

     

      

      

      

      
       

      

      

      

      

      
Totaalbedrag:   €            -        
 
Graag de (pin)bonnen in een envelop vastgeniet aan dit formulier inleveren op 
kantoor of postvak in het WBC te Heiloo 
.  
Datum:      

      
Handtekening begeleider:      
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6.3.7 Voorschriften verlofaanvraag 

Om verlof aan te vragen dient een medewerker altijd onderstaand formulier in te vullen en te 
sturen naar administratie@iob.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERLOF AANVRAAG: 
 
 
Ingevuld op:  
 
Naam: 
 
Verlofperiode van:  .. - .. - ..  T/M: .. - .. - ..  
    
 
Diensten/uren:   
 
 
 
Naam eventuele vervanger: 
 
 
 
Paraaf akkoord werkgever: ______________________________________________ 
 
 
Reden afwijzing:  _____________________________________________ 
 
        
Binnen 5 werkdagen geeft een leidinggevende antwoord. 
 

mailto:administratie@iob.nu
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6.3.8 Intakegesprek formulier & Risicoanalyse cliënt 

 
 
 
 

Dit is het intakeformulier van B&A IOB. Op dit formulier staan vragen die ons informatie geven om de begeleiding zo goed mogelijk 
aan te laten sluiten op uw zorgvraag. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier ingevuld retour te sturen. 
 
 

 Persoonlijke gegevens  

Voornaam 
 

 

Achternaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Geslacht 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Burgerservicenummer 
 

 

E-mailadres 
 

 

 
 
 

Gegevens vertegenwoordiging N.v.t. 

Voorletter en achternaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

E-mailadres 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/3 
 

Intakeformulier 
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Indicatie  

Om welke indicatie gaat het? O Jeugdzorg             O WMO (gemeente) 
O WLZ                       O Jeugdzorg (gemeente) 
O Zorg in Natura 
 

Is er een officiële diagnose?  
 

 

Wat is de geldigheidsduur van de indicatie? 
 

 

Wat zijn de doelen die in de indicatie staan? 
 

 

 

Informatie dienstverlening  

Welke vorm van dienstverlening zoekt u? 
 

O Individuele Begeleiding 
O Individuele Begeleiding in de thuissituatie 

Totaal aantal uren in de week: 
 

 

Voorkeursdagen O MA     O DIN     O WOE     O DON     O VRIJ    O ZAT    O ZON 

Wanneer start de dienstverlening? 
 

 

Wilt u uzelf aanmelden voor CarenZorgt.nl? 
 

 

Heeft u mantelzorgers? 
 

 
 
 

Met welke verwachtingen meldt u uzelf aan bij B&A IOB  
 

Wat is de reden dat u denkt dat B&A IOB de juiste plek is 
voor u? 

 

 
 

Hulpverlening  

Waarbij kunnen wij u begeleiden? 
 
 
 

 

 

Biografie  

Gezinssamenstelling (biologische ouders, pleeggezin, 
(stief)broer, (stief)zus) 

 

Medicatiegebruik 
 

 

Allergieën 
 

 

Schoolkind: Hoe gaat uw kind om met volwassenen? 
(Communicatie) 

 

Schoolkind: Hoe gaat uw kind om met leeftijdsgenootjes? 
(communicatie) 

 

Zorgdrager voor eigen hygiëne (ADL)? 
 

 

Angsten 
 

 

Gezondheidsrisico’s (Risicoanalyse bijlage) 
 

 

Overige opmerkingen 
 

 

2/3 
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Ondertekening Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar 
waarheid te hebben ingevuld 

Naam 
 
 

 

Handtekening 
 

 
 
 
 
 

Datum 
 

 

Vereiste bijlagen 
(Zonder deze bijlagen is het niet mogelijk om zorg te 
ontvangen van B&A IOB) 

1. Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant  
    van de cliënt) 
2. Kopie indicatiebesluit 

 
 
ATTENTIE: Ga d.m.v. controlevragen na of cliënt de acties op de doelstellingen en de doelstellingen op zich heeft begrepen vorens te 
tekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/3 

Dagbesteding  

Zijn er hobby’s? 
 
 
 

 

Welke interesses heeft u? 
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Dit is het risico-inventarisatieformulier van B&A IOB.  
De vragen op dit formulier zijn bedoeld om B&A IOB inzicht te geven in de omstandigheden van een te begeleiden persoon die risico’s 
kunnen opleveren voor de te begeleiden persoon, de begeleiding en de omgeving en calamiteiten tijdens de begeleiding te 
voorkomen. 
 

 Persoonlijke gegevens  

Voornaam 
 

  

Achternaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Geslacht 
 

 

Geboortedatum 
 

 

 
 

Contactpersoon in geval van calamiteiten  

Naam en achternaam eerste contactpersoon 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Naam en achternaam tweede contactpersoon 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

 
 

Gegevens huisarts  

Naam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode / Plaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

 
 
1/5 
 

Risicoinventarisatie 
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Aandoening  

Wat is de gestelde diagnose of omschrijving van de 
aandoening. 
 
 

 

Omschrijving van afwijkend gedrag. 
 
 

 

Aanvullende opmerkingen  
 

 

Risico-inventarisatie op het gebied van medicatie  

Wordt er medicatie gebruikt? 
 

O Ja 
O Nee 

Is de begeleiding behulpzaam of verantwoordelijk voor het 
innemen van medicatie? 
 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat wordt er van de begeleiding van IOB verwacht op 
het gebied van medicatie? 
 

 

Zijn er risico’s aanwezig voor de te begeleiden persoon, 
begeleiding of omgeving als de medicatie niet wordt 
ingenomen? 
 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat zijn de risico’s en voor wie? 
 

 

Aanvullende opmerkingen. 
 

 

 
 

Risico-inventarisatie op het gebied van voeding  

Heeft de te begeleiden persoon problemen op het gebied 
van voeding (zowel eten als drinken)? 
 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat zijn de risico’s waar de begeleiding van B&A IOB 
rekening mee moet houden?  
 

 

Wordt er op het gebied van voeding iets verwacht van de 
begeleiding van B&A IOB? 
 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat wordt er verwacht van de begeleiding van B&A 
IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/5 
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Risico-inventarisatie op het gebied van lichamelijke 
klachten 

 

Heeft de te begeleiden persoon last van lichamelijke 
afwijkingen of klachten? 
 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, welke? 
 

 

Wat zijn de risico’s van deze aandoening of klacht voor de 
te begeleiden persoon, de begeleiding of de omgeving? 
 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB of waar moet de begeleiding rekening mee 
houden? 
 

 

Aanvullende opmerkingen. 
 

 

 
 

Risico-inventarisatie op het gebied van allergieën  

Heeft de te begeleiden persoon last van allergieën? O Ja 
O Nee 

Zo ja, welke allergie(ën) is/zijn dat? 
 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 

Risico-inventarisatie op het gebied van agressie  

Is er bij de te begeleiden persoon sprake van agressie? O Ja        
O Nee 
 

Zo ja, in welke vorm? 
 

O Verbaal 
O Fysiek 
 

Wat zijn de risico’s voor de te begeleiden persoon, de 
begeleiding of de omgeving? 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/5 
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Risico-inventarisatie op het gebied van verwonding  

Is er bij de te begeleiden persoon een verhoogd risico op 
het gebied van verwonding? 

O Ja        
O Nee 
 

Zo je, op welk gebied?  
 
 

O Vallen 
O Zelf-verwonding 
O Stoten 
O Huidletsel 
O Verslikken 
O Anders: ………………………………………………………………………….. 

Zo ja, op welke manier en wanneer treed dit risico op? 
 

 
 

Wat zijn de risico’s voor de te begeleiden persoon, de 
begeleiding of de omgeving? 
 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 

Risico-inventarisatie op het gebied van toiletgebruik  

Is er bij de te begeleiden persoon sprake van incontinentie? O Ja        
O Nee 
 

Zo ja, wat wordt er op dit gebied verwacht van de 
begeleiding van B&A IOB? 
 

 
 
 

Heeft de te begeleiden persoon hulp nodig bij toiletgang? 
 

O Ja        
O Nee 
 

Zo ja, wat wordt er op dit gebied verwacht van de 
begeleiding van B&A IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 

Risico-inventarisatie op het gebied van verstandelijke 
bepereking/stoornis 

 

Is er bij de te begeleiden persoon sprake van verstandelijke 
beperking/stoornis? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, welke? 
 

 

Wat zijn de risico’s voor de te begeleiden persoon, de 
begeleiding of de omgeving? 
 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB? 
 

 

Wat zijn signalen van risico’s en welke benadering vraagt 
dit signaal? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 
4/5 
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Risico-inventarisatie op het gebied van alcohol en 
drugsgebruik of verslaving 

 

Is er bij de te begeleiden persoon sprake van drugsgebruik, 
overmatig alcoholgebruik of verslaving? 

 
 
 

Zo ja, wat zijn de risico’s voor de te begeleiden persoon, de 
begeleiding of de omgeving? 
 

 

Wat wordt er op dit gebied verwacht van de begeleiding 
van B&A IOB? 
 

 

Aanvullende opmerkingen.  
 

 

 
 

Ondertekening Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar 
waarheid te hebben ingevuld 

Naam 
 
 

 

Handtekening 
 

 
 
 
 
 

Datum 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5/5 
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6.4   Risicoanalyse medewerker 

Algemeen Persoonlijk letsel, gezondheidschade moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is 
daarom aanbevolen om bij alle medewerkers (eigenaars, medewerkers, eventueel meewerkende 
familieleden of vrijwilligers) de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid onder de aandacht te 
brengen. Deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd door onderstaande maatregelen te 
implementeren. 
 
Risico’s:  
Fysieke werkzaamheden kunnen leiden tot klachten (bijv. knie of rugklachten). Om dit te voorkomen 
is er bij de vorm van zorgverlening deze belasting tot het uiterste minimum teruggebracht. Bij de 
begeleiding is het namelijk de bedoeling dat de cliënt begeleid wordt in het zelf doen. Bijvoorbeeld 
bij een sportactiviteit in een sportschool wordt er aangemoedigd om de cliënt zelf te laten vragen 
om assistentie wanneer er een onduidelijkheid is bij het instellen van apparatuur.  
 
Vallen/struikelen/uitglijden Snoeren, obstakels, natte en gladde vloeren kunnen leiden tot 
ongelukken in het huis van de cliënt. Om ongelukken tot een minimum te beperken wordt 
aanbevolen om snoeren en obstakels te verwijderen, zoveel mogelijk weg te werken of te markeren 
(opgeruimde werkplekken). Tevens is het aanbevolen om correct schoeisel te dragen en wordt van 
medewerkers verwacht dat ze goed opletten tijdens hun werkzaamheden.  
 
Opleiding Goed opgeleid personeel functioneert beter. Het wordt daarom aanbevolen te registreren 
welke opleiding medewerkers hebben gevolgd, zodat duidelijk is voor welke taken een medewerker 
is opgeleid. 
 
Geweld Het kan voorkomen dat er agressie kan plaatsvinden tijdens een begeleidingsmoment 
Melding (bijna) incidenten medewerker (MIM) en een melding (bijna) incidenten cliënt (MIC). 
 
Meldcode en procedure (zie hoofdstuk 6.5) 
 
Vertrouwenspersoon zie hoofdstuk 6.4.1) 
 
Alle medewerkers hebben een VOG die niet ouder is dan twee jaar. 
 
Klachtencommissie voor de cliënt 
 
Afgesloten verzekeringen: 
Verzekering voor ongevallen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (WEGAS). Deze dekt de 
aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer wanneer de werknemer een 
ongeval heeft.  
  
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot €2.500.000 
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6.4.1 Vertrouwenspersoon 

 
-Gegevens vertrouwenspersoon: 
Mieke Hink 
06-23575458 
Mieke@iob.nu 
 
Mieke Hink is de vertrouwenspersoon van IOB. Zij is per mail en telefoon te bereiken waarna er samen 
een afspraak wordt ingepland. 
 
In vakantie/ziekte van Mieke zijn Bart en Armand beschikbaar. Bart en Armand kunnen altijd ook 
aanwezig zijn bij een gesprek. 
 
-Wanneer kan je de vertrouwens persoon benaderen?  

• Denk aan discriminatie,(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, en pesten. Van zowel 
medewerker als cliënt. 

• Maar ook persoonlijke situaties waardoor het werken(tijdelijk) moeilijk tot onmogelijk wordt. 

• Wanneer er iets voorvalt met een cliënten/of op de werkvloer kan er een melding gemaakt 
worden, dit gaat altijd in overleg met de vertrouwenspersoon. 

 
-De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: 

• Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies 
nodig hebben. 

• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 

• Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden 

• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties 

• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. 

• Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van 
ongewenst gedrag. 

• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag. 
 

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers.  
Er is een geheimhoudingsplicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:Mieke@iob.nu
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6.4.2 Meldcode 

-Waar is een meldcode voor? 
Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk 
geweld of mishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om 
vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Richting de cliënt in 
de thuissituatie of naar begeleider toe. 
 
-De stappen voor de medewerker: 
 
1. Contact de vertrouwenspersoon en eventuele collega’s die ook begeleiding bieden aan deze cliënt. 
zodat zij op de hoogte zijn en/of hetzelfde ervaren. 
 
2. Bespreek samen de situatie en de ernst van het voorval/situatie. De medewerker kan samen met de 
vertrouwenspersoon advies vragen via  Veilig Thuis of de stappen volgen via de App: Meldcode. 
 
3. Ga in gesprek met de cliënten/of ouders/verzorgers. 
 
4. Neem voor jezelf stappen: bijvoorbeeld als de situatie over een Cliënt gaat die jou seksueel 
intimideert kan je besluiten deze cliënt niet meer te willen begeleiden. 
De vertrouwenspersoon bespreekt dit met Bart en Armand en hier word dan een oplossing in gezocht, 
tot overnemen van de cliënt of te melden of om helemaal te stoppen met het begeleiden van deze 
cliënt. 
 
5. Officiële stappen zoals de melding maken. 
 
-Wat gebeurt er wanneer er een melding gemaakt wordt? 
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt Veilig Thuis de 
zaak over. Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om onderzoek te doen naar het huiselijk geweld of de 
mishandeling. Daarbij kan Veilig Thuis informatie opvragen bij andere instanties en organisaties. Veilig 
Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang 
worden gezet. Bij een melding moet de melder cliëntgegevens verstrekken omdat Veilig Thuis anders 
geen acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding.  
 
Iedereen, professionals en burgers, kan bij Veilig Thuis terecht met vragen en meldingen of vermoedens 
van huiselijk geweld en mishandeling. Het landelijk nummer van Veilig Thuis is 0800-2000. Verspreid in 
Nederland bestaan 26 vestigingen van Veilig Thuis. Zie: www.vooreenveiligthuis.nl. De taken van Veilig 
Thuis zijn: advies geven, meldingen in ontvangst nemen, onderzoek van meldingen, beoordelen van de 
noodzaak van vervolgstappen en toeleiden naar passende hulp voor alle betrokkenen.  

 
Vanuit IOB word er gekeken welke informatie gedeeld word met Veilig Thuis en hoe de nazorg van de 
cliënt eruit zal zien na beëindiging begeleiding.  
 

IOB Volgt het handelingsprotocol: https://www.handelingsprotocol.nl/ 

https://www.handelingsprotocol.nl/
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7.   Manager 

• Veiligheid:   Heeft geen strafverleden en is in het bezit of bereid om een VOG  
(Verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 

• Betrouwbaarheid: Zal zijn afspraken met personeel en cliënten nakomen. 

• Deskundigheid: Heeft veel kennis van de te hanteren methodieken en regelgeving  
omtrent het PGB. 

• Doelbewustheid: Stuurt aan om de gestreefde doelen te behalen, zowel van IOB als van  
de cliënt. 

• Integriteit:  Zal vertrouwelijke stukken betreffende het personeel cliënt met zorg  
en respect behandelen. 

• Betrokkenheid: Is betrokken met het welzijn en de ontwikkeling van personeel en  
cliënten. 

• Duurzaamheid: Draagt zorg voor continuïteit van de begeleiding en bedrijfsvoering. 
 
7.1 Doelstelling van de functie 

• Doelstellingen van de organisatie bepalen door te analyseren wat de bedreigingen en 
zwaktes zijn van de organisatie zijn en te elimineren. De kansen en sterktes van de 
organisatie te benutten.  

• Zorgt dat deze doelstelling wordt behaald door de medewerkers op een efficiënte manier en 
op een logische volgorde. 

• Begeleiden en motiveren van de medewerkers voor het beste resultaat. 

• Controleren of de werkzaamheden volgens de afspraken en procedures zijn uitgevoerd en 
de doelstellingen zijn behaald. 

 
7.2 Resultaatgebied 

• Doornemen van de rapportages die geschreven zijn door de begeleiders om te controleren 
of de doelstellingen van het begeleidingsplan van de cliënt nog SMART zijn.  

• Zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de begeleiders op een efficiënte wijze kan worden 
uitgevoerd in een logische volgorde.  

• Het bewaken van de kwaliteit van de begeleiding. 

• Geven van sturing aan medewerkers gericht op ontwikkeling en verbeteren van hun 
kwaliteiten en werkzaamheden. 

• Stelt bedrijfsdoelen en strategieën vast.  

• Formuleert bedrijfsbeleid en procedures.  

• Wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.  

• Bestudeert de strategieën en onderzoekt mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren.  

• Houdt belangrijke informatie van stakeholders in de gaten. 

• Voert personeelsbeleid en zorgt dat nieuwe medewerkers volledig op de hoogte zijn van hun 
functie, middelen en werkzaamheden. 

• Voert besprekingen met andere leidinggevenden en personeelsleden om zaken te bespreken 
en problemen op te lossen.  

• Houdt functioneringsgesprekken om het vereiste kennis- en vaardighedenniveau te 



   Kwaliteitsplan B&A IOB Beleid  

28 

 

waarborgen. 

• Werven, selecteren en aannemen van medewerkers. 

• Vertegenwoordigt het bedrijf tijdens bijeenkomsten en legt contacten met andere 
organisaties.  

• Analyseert de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren, ontwikkelt en implementeert 
procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en 
systemen.  

• Neemt verantwoordelijkheid op zich voor het werven van nieuwe cliënten. 

• Houdt bijeenkomsten met vertegenwoordigers van het PGB om de ontwikkeling van de 
clienten te bespreken en indien nodig de strategie in het begeleidingsplan aan te passen. 

• Voert de administratie, maakt facturen en geeft de administratie van de gewerkte uren van 
personeel door aan de accountant.  

• Betaalt het loon uit van de werknemers conform de loonstroken die de accountant maakt. 

• Geeft bij doorstroom en uitstroom van cliënten op een veilige en verantwoorde wijze het 

cliëntendossier door aan een andere zorgverlenende instelling wanneer hier door de cliënt 

toestemming voor gegeven is. 

• Bevordert als manager de interactie tussen cliënt en het woon-/leefklimaat, familie, 

begeleiders, mantelzorgers en ketenpartners. 

8.   Begeleiding van begin tot eind 

 
1)  Intakegesprek/evaluatiegesprek 

• Gegevens cliënt opnemen  

• Beperking/diagnose van cliënt opnemen 

• Zorgvraag cliënt vaststellen 

• Voorbeelden waarin wij kunnen ondersteunen benoemen 

• Stelt doelen op a.d.h.v. psychiatrisch rapport 

• Frequentie van de begeleiding vaststellen 

• Mantelzorgers en familie inzetten en de mogelijkheden van Caren Zorgt uitleggen 

• Andere hulpmiddelen die wij kunnen inzetten (picto’s, spraakcomputer etc.) 
bespreken 

• Doet een risico-inventarisatie (verhuizing, ziekte, veranderingen in persoonlijke 
omgeving etc.) 

• Bovenstaande informatie in het ONS software vastleggen 
 
2)  Team inlichten en geschikte begeleider zoeken. 
 
3)  Kennismaking tussen cliënt en begeleider en maken eerste begeleidingsafspraak. 
             Cliënt informeren dat begeleider het aanspreekpunt is voor alle zorg. 
 
4) Tekenen contract SVB. 
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5) Begeleider stelt het eerste begeleidingsplan samen met manager op voor cliënt. 
 
6) Bespreking begeleidingsplan met cliënt en activeren Carenzorgt door medewerker samen  
             met cliënt 
 
7) Start begeleiding. 
 
8) Terugkoppeling over begeleiding van cliënt (tevredenheid). 
 
9) Verslagvorming iedere dag van begeleider naar leidinggevende m.b.v. het ONS  

softwarepakket. 
 
10) Bezoek van manager aan cliënt (ouder/verzorger) en het lezen van rapportages in  

Caren en de ONS software door Manager. 
 
11) Verslag van manager over begeleiding (doelen behaald?). 
 
12) Eventueel aanpassing doelstellingen in het begeleidingsplan door begeleider. 
 
13) Goedkeuring van aanpassingen begeleidingsdoelstelling door manager. 
 
14) Verslagvorming voor verantwoording wmo. 
 
15)  Herhaling stap 8 t/m 14 
 
16) Beëindigen contract (SVB) en indien toestemming van cliënt nazorg en doorstroom dossier  

aan andere zorginstelling. De oud-cliënt mag ter aller tijden contact opnemen met zijn 
aanspreekpunt (begeleider) bij behoefte aan nazorg. 
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9.   Informatiesysteem  voor strategiebepaling 

Als ontwerpvariabelen is informatie erg belangrijk om de strategie te bepalen. Externe informatie zoals de 
veranderingen in de omgeving, de marktontwikkeling wat doen de andere zorgaanbieders en of er 
veranderingen zijn in de wetgeving is een taak voor het management om dit in kaart te brengen om een 
reactie te geven. Het management van IOB krijgt haar informatie van de gemeente via Tendernet en een 
website van de gemeente Noord-Holland ‘Hulp in de Regio’. Dit is een platvorm waarin alle ontwikkelingen 
binnen de gemeente via nieuwsbrieven wordt verstrekt. Hierin staat informatie over de 
raamovereenkomsten en aanbestedingen waar IOB zich voor in dient te schrijven via een Eherkenning. Ook 
heeft het management zich ingeschreven bij Skipr daily. Dit is een website waarop de nieuwste 
ontwikkelingen en blogs omtrent de zorg staan. In de WMO- raamovereenkomst staan de eisen waaraan de 
zorginstelling moet voldoen voor deelname.  
 
De interne informatie is van groot belang om IOB te besturen. De managers kunnen deze ontwikkelingen 
inzien in het ONS softwarepakket door middel van het Dashboard. Hier is te zien wat de tijdsinzet per cliënt 
is, wat de leverbetrouwbaarheid is van de zorg, en het financiële resultaat.  
 
De cliëntbegeleiders kunnen alle informatie inzien die nodig is voor de begeleiding en zorgen ervoor dat deze 
ook geupdate is door de jaarlijkse risico-analyse en zorgomschrijving te uploaden. 
Bij iedere cliënt staat wat de werkwijze is en de rapportages van alle begeleidingsmomenten zijn hier te 
vinden. De medewerkers kunnen in de ONS agenda hun vakanties, gewerkte uren en kilometers indienen 
welke weer een actie aangeven op het portaal van de manager. De begeleiders dienen de 
rapportageverslagen in en houden vergaderingen en functioneringsgesprekken met het management. Op 
deze wijze krijgen de managers onder andere inzicht in de output. 
 
Met al deze informatie wordt de strategie voor komend jaar ontwikkeld. Dit jaar is het behalen van de HKZ 
het speerpunt om aan de stakeholders te tonen dat de kwaliteit van de zorg die wij leveren op orde is.  

 

10.   Risicoanalyse organisatieniveau 

Demografische factoren:  

De geschatte procentuele verandering6 van mensen met een gedragsstoornis zal toenemen met 0% tot 20%. 
Het geschatte percentage voor mensen met ADHD ligt tussen de 20% en de 40%.  
De door de RIVM ingestelde zwangerschapsscreeningen en erfelijkheidsonderzoeken is de verwachting dat 
het aantal mensen met een beperking of down-syndroom geboren zullen worden. Door de economische 
situatie is de leeftijd waarop vrouwen die werken zwanger worden hoger. Dit op latere leeftijd kinderen 
krijgen brengt ook het risico van het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking of syndroom met 
zich mee. De diagnostiek en de signalering door verschillende samenwerkende partners is verbeterd. 
Hierdoor is er een betere afstemming op de specifieke hulpvraag van de persoon. 
 
Economische factoren: 
De gemeenten zitten in de knel en hebben structurele tekorten. Hierdoor zullen de gemeenten door middel 
van andere belastingen, zoals door bijvoorbeeld de WOZ te verhogen, proberen dit gat te verkleinen.  

 
6 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/demografische-prognose-ziekten-en-aandoeningen/totaal-

mannen-en-vrouwen 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/demografische-prognose-ziekten-en-aandoeningen/totaal-mannen-en-vrouwen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/demografische-prognose-ziekten-en-aandoeningen/totaal-mannen-en-vrouwen
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Volgens onderzoek van de consumentenbond7 stijgen In 2019 de zorgpremies en gaat iedere Nederlander 
meer betalen voor de basisverzekering.  
 
Volgens cijfers van het CPB neemt de koopkracht in 2019 toe met 2,6%8. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 
het tweede kwartaal van 2018 ook de inkomens van de gemiddelde huishoudens in Nederland gestegen zijn.   
De krappe arbeidsmarkt zal de lonen verhogen die ook in de nieuwe CAO’s voor 2018 en 2019 is te zien. 
Wanneer er gekeken wordt naar eerdere perioden van arbeidsmarktkrapte zijn de loonstijgingen vooralsnog 
gematigd. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn lagere productiviteitsstijgingen en het recentelijk weer 
opkomende vaste contract (als alternatieve vorm van beloning).  
 
IOB is een kleine zorginstelling waardoor er geen wetgeving voor geld. Toch proberen wij de richtlijnen van de 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)9 na te leven. IOB heeft een klein kantoor waardoor wij geen 
informatieplicht of energieaudits hebben over onze energiebesparende maatregelen.  
 
Sociaal maatschappelijke factoren: 
In Nederland is er een tendens dat er minder mensen willen werken in de zorg. Er is een beeld dat er in 
andere branches meer geld te verdienen valt en andere drijfveren om in de zorg te werken zijn momenteel 
laag. De mensen die in de zorg werken hebben vaak andere drijfveren 
Consumenten zijn mondiger en de regie van de zorg ligt bij de cliënt. Zorg inkopen kan bij meerdere 
instellingen en is er ook via internet en social media goed te zien wat er voor zorgaanbod is en wat de 
prestaties zijn van de instellingen. 
Cliënten blijven door de ‘kanteling’ langer thuis wonen met ondersteuning vanuit de WMO. 
Het CPB stelt vast dat de vraag naar meer werknemers in de zorg zich de komende jaren in een krappere 
arbeidsmarkt afspeelt10. 
Minder tolerantie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die zich zonder ondersteuning niet 
goed kunnen redden in de maatschappij. Een intensievere zorgvraag betekent extra aanspraak op 
professionaliteit van zorgmedewerkers Toenemende concurrentie op de markt. 
 
Technologische ontwikkelingen: 
Ontwikkeling van het cliëntensysteem op een computer en de koppeling aan een zorgportaal waar de 
cliënten alle informatie omtrent hun begeleiding kunnen vinden. Ook hebben de cliënten d.m.v. Carenzorg 
direct contact met hun begeleider en mantelzorg om zelf hun agenda te plannen en te zorgen dat er 
ondersteuning is bij de activiteiten die ze ondernemen. 
Verandering in de privacy wetgeving en hoe de organisatie om moet gaan met cliënt gegevens, de AVG. Er 
zijn protocollen en richtlijnen gesteld door de rijksoverheid waardoor de persoonsgegevens van de cliënt niet 
in de verkeerde handen kunnen komen. IOB heeft een beveiligde omgeving  en waarin de persoonsgegevens 
van de cliënt beschermd zijn. Er is een bewaartijd vastgesteld en een procedure bij overdracht van deze 
gegevens naar een andere instelling en voor het leveren van nazorg. 
 
Ecologische factoren: 

 
7 https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgpremies-2019-forse-stijgingen-maar-minder-fors-dan-verwacht 
8 https://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2019 

 
9 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing 
10 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-10juli2018-Analyse-actieprogramma-werken-in-

de-zorg.pdf 

 

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgpremies-2019-forse-stijgingen-maar-minder-fors-dan-verwacht
https://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2019
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-10juli2018-Analyse-actieprogramma-werken-in-de-zorg.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-10juli2018-Analyse-actieprogramma-werken-in-de-zorg.pdf
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IOB probeert op een zo efficiënt mogelijke wijze om te gaan met het milieu. Zo wordt er voor 95% papierloos 
gewerkt en is alle administratie rondom de cliënten in een softwaresysteem opgeslagen. Ook de rapportages 
worden door middel van deze software papierloos geschreven. De cliënten kunnen beveiligd inloggen en hun 
begeleidingsverslag en rapportages inzien zonder dat het op papier af moet worden gedrukt. 
 
Politieke-juridische factoren: 
In 2019 wordt er niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de CAK bijdrage binnen 
de WMO van de zorgbehoevenden in gemeenten HAL en BUCH. Deze is nu vastgesteld op €17,50 per 4 
weken, het zogenoemde WMO-abonnementstarief. Dit is ingevoerd omdat mensen met een beperking of 
ziekte te maken hebben met een opstapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Door de invoer van het 
abonnementstarief blijft het financieel toegankelijkheid van de zorg behouden. Dit brengt met zich mee dat 
volgens de gemeente deze maatregel een zuigende werking heeft op de hoeveelheid zorg die een persoon 
aanvraagt, waar deze het daarvoor misschien in verband met de kosten dit niet zou aanvragen. De 
gemeenten gaven in 2018 aan dat ze te weinig geld krijgen van het rijk om deze stijging van het aantal 
cliënten te kunnen financieren.  
 
De SKJ registratie die sinds 1 januari 2018 verplicht is gesteld voor jeugd- en gezinsprofessionals. 
Voor de zorgprofessional is er sprake van een vernieuwend competentie- en takenprofiel dat hoge eisen stelt 
aan het opleidingsniveau van de medewerker. 
 
 
Marktontwikkeling: 
De aankomende jaren zal de zorg verder veranderen, zowel voor de cliënt als voor de organisatie en hun 
medewerkers. De veranderende zorgvraag en de stijging van kosten zal leiden tot een hervorming. De 
cliënten zullen in staat zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Professionals, zorgaanbieders en 
gemeenten en zorgverzekeraars werken samen om de ondersteuning dicht bij de cliënt te organiseren. Het 
vaker inzetten van mantelzorg en vrijwilligers. Zorgorganisaties werken meer samen met de gemeente en 
hebben vaker overleg.  
 
Gegevens vanuit DESTEPP methode voor de SWOT analyse 

Bedreigingen: 
-Nieuw personeel werven in een concurrerende 
-Krapte op de arbeidsmarkt 
-Privacy wetgeving 
-Toename van complexiteit cliënten 
-Tarieven WMO en ZIN beschikkingen 
-Concurrentie zorgaanbieders 
 
 

Kansen: 
-Technologische ontwikkelingen waardoor er 
overal met de software van de organisatie 
gewerkt kan worden. 
-Samenwerkingsbereidheid van gemeenten en 
stakeholders leidt tot betere zorg en meer 
cliënten. 
-Vergroten van samenwerking met verschillende 
instanties 
-Behoefte om het aantal cliënten dat uit 
onderaannemerschap bij grotere instellingen 
vandaan komt te verhogen 
- Het tonen van kwaliteit bij de stakeholders 
d.m.v. HKZ certificering 
- Groei in zorgaanbod per gemeente. IOB levert 
zowel zorg aan PGB als aan ZiN cliënten 
 

Sterktes:  Zwaktes: 
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-Ontwikkelen van medewerkers 
-Financieel gezonde organisatie 
-SKJ -registratie, kwaliteit van de medewerkers 
-Flexibele medewerkers 
-Vertrouwen in bekwame medewerkers 
-Goed contact met gemeenten 
-Zelfsturing van medewerkers (taakvolwassen) 
 

-Aantal beschikbare begeleidingsuren 
-Verloop van personeel 
 

 

 

 

 

 

 

11.   Confrontatie matrix 

 sterktes zwaktes 

kansen k/s-strategieën 
 

• Meer goed geschoolde medewerkers 
technologische ontwikkelingen inzetten 
voor de verhoging van de kwaliteit 

• Met flexibele medewerkers meer uren 
bij de grote instellingen afnemen in 
onderaannemerschap 

• Groei van bekwaamheid van zelfsturend 
team 

 
 

K/Z-strategieën 
 

• Aantal uren begeleiding 
vergroten door 
netwerken 

• Administratie van 
medewerkers beter op 
orde krijgen 

• Zichtbaarheid IOB 
vergroten d.m.v. 
sociale media 

bedreigingen B/S-strategieën 
 

• Bijscholing SKJ 

• Bijscholen medewerkers voor 
verschillende doelgroepen 

• Communicatie met gemeenten 
verbeteren 

 

B/Z-strategieën 
 

• Het schrijven van de 
begeleidingsverslagen 
door de medewerkers 
in een nieuwe 
softwareomgeving. 
 

 


