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ACTIVE4YOU
VOORWOORD

Met veel genoegen presenteren wij u het 
Kwaliteitsrapport 2021 in het kader van 
het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 
Samen maken we de zorg beter!

De basis van het Kwaliteitsrapport is de in-
formatie die verzameld is in gesprekken met 
cliënten, ouders en/of vertegenwoordigers, 
middels de input vanuit teambijeenkomsten 
en dialoogtafels.

In 2017 is het Kwaliteitskader Gehandicap-
tenzorg van kracht geworden. Het rapport is 
gericht op de Kwaliteit van de zorg voor onze 
cliënt. Hierin telt nadrukkelijk de mening van 
de cliënt. Het leren en verbeteren is een es-
sentieel onderdeel. Active4you onderschrijft 
van harte de gerichtheid op de zorg voor de 
cliënt. Bij Active4you zien we een sterke be-
trokkenheid van de medewerkers, stagiaires 
en vrijwilligers naar de cliënt.

Het rapport laat zien waar Active4you staat. 

Een mooie organisatie die aan cliënten mid-
dels begeleiding een effectieve ontwikkeling 
kan bieden. Het laat ook zien dat er verbe-
terpunten zijn. Wij zijn van mening dat de 
implementatie van dit kwaliteitskader het 
doel beter in beeld brengt om de begeleiding 
te optimaliseren en aandacht te hebben voor 
zowel onze cliënten alsmede de medewer-
kers.

Buiten dit kwaliteitsjaarverslag is er nog een 
traditioneel jaarverslag. Dit jaarverslag is 
vanwege het uitgebreide kwaliteitsverslag 
ingekort, daar we dubbele informatie willen 
voorkomen. Beide versies en het jaarverslag 
staan op onze website: www.active4you.nl.

Veel plezier bij het lezen van het rapport!

Eindhoven, mei 2022;

Raimond Teunissen en Chantal van Falier, 
Bestuur Active4you
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ACTIVE4YOU 
IN HET KORT

In 2021 zijn er 126 nieuwe clienten in zorg 
gekomen bij Active4you en 66 clienten uit 
zorg gegaan.

Onze nieuwe cliënten zijn zeer verschillend 
van aard. In de regio Noord-Brabant betref-
fen dit voornamelijk minderjarige cliënten, 
terwijl het in Zuid-Limburg volwassenen 
zijn. Daarnaast kan gesteld worden dat de 
casussen de laatste jaren complexer zijn 
geworden. Dit vraagt in de begeleiding een 
verandering, zowel van onze cliënten als 
begeleiders.

Uit de diverse reacties van cliënten en ouders/
vertegenwoordigers is gebleken dat de begelei-
ding van Active4you wordt afgenomen vanwe-
ge de professionaliteit van de organisatie, de 
kleine groepen in de groepsgewijze begeleiding 
en het meedenken in de diverse casussen.

Voor de begeleiding wordt er nauw samen-
gewerkt met generalisten/wijkteammedewer-
kers, behandelaren en natuurlijk eventuele 
ouders/vertegenwoordigers van cliënten. Elke 
cliënt heeft een eigen zorgplan. Per cliënt 
wordt van elk begeleidingsmoment de ont-
wikkelingen in een rapportage bijgehouden 
en wordt periodiek het zorgplan geëvalueerd.

Bij eventuele medicatieverstrekking wordt uit-
gegaan van de procedure zoals beschreven bij 
de richtlijnen van medicatieveiligheid. Meldin-
gen van medicatiefouten worden besproken 
in het team en advies van apotheker en artsen 
wordt opgevolgd in een verbetercyclus.

Active4you is een zelfstandige instelling 
met een Raad van Commissarissen 
model.  Active4you is een BV (besloten 
vennootschap). Active4you is gevestigd in 
twee regio’s, maar levert zorg in meerdere 
zorgregio’s.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven. 
Tevens bestaat er nog een nevenvestiging 
in Maastricht. De begeleiding wordt geboden 
zowel bij de cliënten thuis alsmede in ver-
schillende locaties die gehuurd worden. Te 
denken valt hierbij aan onze locatie voor de 
dagbesteding in Maastricht, locaties voor 
de naschoolse opvang in Best en de Logeer-
opvang in Noord-Brabant en Zuid-Limburg.

Onze doelgroep zijn personen met een ver-
standelijke en/of psychiatrische beperking. 
Vanuit onze begeleiding gaan we uit van de 
eigen kracht van de cliënt zelf en stimuleren 
we de cliënt waar mogelijk de zelfredzaam-
heid en zelfstandigheid.

Active4you is trots op haar kernwaarden wel-
ke gedragen worden door de gehele organi-
satie. Ondanks de steeds lagere tarieven voor 
het leveren van de begeleiding vinden we het 
essentieel om met kleine groepen te blijven 
werken en dat alle medewerkers “out of the 
box” kunnen denken met als doel een bege-
leidingstraject op maat samen te stellen.

De begeleiding wordt geboden door profes-
sionele medewerkers. De begeleiding aan 
minderjarige cliënten wordt enkel geboden 
onder leiding van een SKJ geregistreerde me-
dewerker. Daarnaast worden de begeleiders 
ondersteunt door een gedragskundige, een 
supervisor en andere professionals.

ACTIVE4YOU
IN HET KORT
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 ACTIVE4YOU 
DOELGROEP

Active4you is gespecialiseerd in 
ondersteuning aan kinderen, jongeren 
en volwassenen in situaties waarbij er 
sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/
of opvoedingsproblemen.

Op basis van de volgende criteria komt een 
cliënt in aanmerking voor begeleiding vanuit 
Active4you:
   De cliënt heeft een indicatie vanuit de 

Jeugdwet, WMO of WLz.
   Bij de cliënt is er sprake van een licht verstan-

delijke beperking en/of een psychiatrische 
stoornis, eventueel in combinatie met rand-
problematiek in de directe leefomgeving.

   De cliënt en eventuele betrokken partijen, 
zoals cliëntvertegenwoordigers/gewaar-
borgde hulp, staan volledig achter de 
begeleiding van Active4you en werken hier 
actief aan mee.

   Bij deelname aan groepsbegeleiding vindt 

de cliënt aansluiting bij de groepssamenstel-
ling (qua leeftijd en/of ontwikkelingsniveau).

   De cliënt is in staat om zelfstandig, met 
benodigde aansturing (leeftijdsadequaat), 
in de lichamelijke verzorging te voorzien.

Contra-indicatie 
Uit ons zorgaanbod blijkt dat Active4you veel 
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kan 
ondersteunen. Desondanks kan het zijn dat 
de hulpvraag niet aansluit bij de expertise 
van Active4you. Op dat moment is er sprake 
van een contra-indicatie.

De contra-indicaties voor Active4you zijn:
   Tijdens de begeleiding zijn verpleegtechni-

sche handelingen noodzakelijk
   Verslavingsproblematiek die overheerst 

boven (alle) andere problematiek.
   Tijdens de Logeeropvang is continu één-op- 

één begeleiding noodzakelijk.
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ACTIVE4YOU
BEGELEIDING INDIVIDUEEL

Kwalitatieve goede begeleiding en goedopge-
leide, bevlogen medewerkers zijn een van de 
kernwaarden van Active4you. Om dit te reali-
seren heeft Active4you voornamelijk SKJ gere-
gistreerde medewerkers in dienst. Medewer-
kers welke niet SKJ geregistreerd zijn werken 
onder toezicht van een SKJ geregistreerde be-
geleider. Een niet SKJ gecertificeerde begelei-
der heeft in een casus waarbij de begeleiding 
aan een minderjarige wordt geboden niet de 
eindverantwoordelijkheid. Deze verantwoor-
delijkheid kan enkel gedragen worden door 
een SKJ gecertificeerde begeleider.

Naast goedopgeleide bevlogen medewer-
kers vinden we het essentieel dat binnen de 
begeleiding dezelfde methodieken gehan-
teerd worden. Daarom is binnen Active4you 
gekozen voor een aantal methodieken waar 
de medewerkers periodiek scholing in krijgen, 

zoals de Axenroos, RET, Kids skills en Mission 
possible. Deze trainingen zijn SKJ geaccredi-
teerd en worden intern gegeven. De trainin-
gen zijn dan ook volledig afgestemd op de 
begeleiding van de cliënten van Active4you.

Naast scholing binnen de diverse metho-
dieken nemen de begeleiders deel aan su-
pervisie en intervisie. Door deze trajecten 
verkrijgen de begeleiders inzicht in hun eigen 
handelen in de begeleiding wat hun professi-
onaliteit ten goede komt.

Bij specifieke vragen in verband met het 
gedrag van de cliënt wordt de gedragsweten-
schapper ingezet. Dit kan zijn ter ondersteu-
ning van de begeleiders, maar eveneens ook 
in de coaching naar ouders/vertegenwoordi-
gers.

De begeleider geeft doelgericht praktische 
ondersteuning bij het aanleren van 
bepaalde vaardigheden. De persoonlijke 
aandacht en de klik met de cliënt 
vormen de basis voor een succesvol 
begeleidingsproces. De doelen van het 
begeleidingsproces worden door de cliënt 
samen met de begeleider gemaakt.

Samen met de cliënt, eventuele familieleden/
netwerk en de generalist wordt er een plan 
opgesteld waarin de doelen verwoord zijn. De 
doelen kunnen heel divers van aard zijn, maar 
te denken valt aan:

  Begeleiding bij het structureren van de da-
gelijkse activiteiten

  Het aanleren van vaardigheden om de zelf-
redzaamheid te bevorderen

  Acceptatie van beperking en/of stoornis en 
hoe hiermee om te gaan

  Het bieden van begeleiding aan ouders/ver-
zorgers zodat zij de juiste begeleiding aan hun 
kind kunnen bieden

Gezamenlijk wordt een plan op maat opge-
steld waarbij het hebben van een vertrou-
wensband tussen de cliënt en de begeleider 
essentieel is. Samen worden prioriteiten ge-
steld bij de diverse doelen zodat een leercurve 
zo optimaal mogelijk kan worden gerealiseerd. 
Bij het bieden van deze begeleiding wordt ge-
bruik gemaakt van diverse methodieken even-
als coaching materialen. Tijdens of direct na 
de begeleiding wordt er gerapporteerd door 
de begeleider waardoor de client alsmede 
ouders/vertegenwoordigers inzicht hebben.

ACTIVE4YOU
BEGELEIDING INDIVIDUEEL
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De dagbesteding wordt geboden op een 
locatie in Maastricht. Samen met onze 
cliënten is het pand in Maastricht in 2017 
opgeknapt. In 2021 is op deze locatie vijf 
dagen per week dagbesteding geboden.  

Er is een korte periode sprake van aange-
scherpte maatregelen rondom Covid19. In 
deze tijd is er alternatieve begeleiding gebo-
den aan de cliënten van de dagbesteding. Om 
contact te houden met de cliënten hebben 
we voor hun gekookt en de maaltijden thuis 
gebracht. Ook voor de cliënten die thuis iets 
te doen wilde hebben, is er materiaal thuis 
bezorgd, zodat ze thuis konden knutselen. 
Tevens is er een groepsapp met de cliënten 
en de begeleiders aangemaakt, zodat er 
ideeën uitgewisseld konden worden en om in 
contact te kunnen blijven met elkaar.  

Inmiddels is de groepsgrote aangepast en 
mogen we begeleiding bieden. Helaas is het 
niet mogelijk dat alle cliënten komen op de 
dag dat ze normaal naar de dagbesteding 
kwamen. Afhankelijk van de indicatie en de 
deelname in eerdere tijden bieden we alter-
natieve zorg aan. Op deze manier proberen 
we de indicatie zoveel als mogelijk te benut-
ten.   

Naast de vijf dagen dagbesteding worden 
er op meerdere avonden en ochtenden in 
de week groepsbegeleiding geboden op de 
Locatie Florijnruwe. Tijdens deze begeleiding 
voeren de cliënten diverse activiteiten uit 
zoals samen koken, een kopje koffie drinken, 
schoonmaakwerkzaamheden, samen eten, 
boodschappen doen, spelletjes spelen of 
wandelen. Ook hierbij dienen we rekening 

te houden met de groepsgrote en de locatie. 
Door Covid19 kunnen we helaas op dit mo-
ment niet met de hele groep in de keuken 
staan, dus mag er één client of één begelei-
der koken. Dit soort activiteiten creëren wel 
mogelijkheden tot laagdrempelige gesprek-
ken en ingangen om tot een vertrouwens-
band te komen met de client. Dit is nodig 
om tot diepere gesprekken te komen. Ook 
heeft de begeleider op deze manier zicht op 
het sociaal welzijn en de voedingspatronen 
van de client. Hier kan waar nodig sturing op 
gegeven worden tijdens de begeleiding.  

Samen met de begeleider stelt iedere cliënt 
zijn eigen plan op. Hierbij wordt goed gekeken 
naar de persoonlijke interesses. Zo ontstaat er 
namelijk een win-win situatie voor onze cli-
enten; men blijft gemotiveerd voor deelname 
en de leercurve wordt optimaal benut! Gezien 
de deelnemers van deze dagbesteding zijn de 
begeleiders zeer belangrijk. Onze deelnemers 
zijn namelijk gebaat bij een stabiel begelei-
dingsteam, welke naast begeleidingsvaardig-
heden eveneens voor een goede sfeer zorgen. 
Daarnaast is het van belang dat er voldoende 
tijd is voor individueel contact. Op deze manier 
kunnen de deelnemers op een ieder eigen 
tempo en afgestemd op de eigen behoefte van 
de dagbesteding genieten.  

Het aantal cliënten alsmede de afname van 
het aantal dagdelen verschilt per dag. De 
ene cliënt neemt twee dagdelen per week 
af, terwijl de andere cliënt negen dagdelen 
per week aanwezig is. Voor diegene die niet 
zelfstandig naar de dagbesteding kan komen, 
biedt Active4you vervoer aan (indien mogelijk 
i.v.m. de geldende maatregelen). 

ACTIVE4YOU
GROEPSGEWIJZE BEGELEIDING 18+

De meeste deelnemers hebben een WMO-in-
dicatie vanuit hun woongemeente. Daarnaast 
bemerken we dat ons brede aanbod tevens 
interessant is voor andere instellingen in de 
omgeving. Een aantal deelnemers komen  
als aanvulling op hun dagbesteding elders 
of in plaats van de eigen dagbesteding naar 
Active4you.  

Persoonsgerichte zorg: aspecten als struc-
tuur, gezelligheid, een divers aanbod waarbij 
men zowel creatief bezig kan zijn alsmede 
buiten kan werken en het contact met buurt-
bewoners door het participeren in buurtacti-
viteiten worden als een belangrijk onderdeel 
van de ontwikkeling en het welzijn van onze 
deelnemers gezien. De kleinschaligheid zorgt 
voor korte lijnen en een goed overzicht van 
mededeelnemers en begeleiders.  

Buiten de begeleiding aan onze cliënten 
heeft Active4you een goede samenwerking 
met andere instellingen, scholen, netwerk en 
gemeenten. Active4you heeft altijd mogelijk-
heden om stage te lopen binnen de dagbeste-
ding. We staan open voor zowel maatschappe-
lijke stages alsmede stages vanuit het speciaal 
onderwijs of een MBO/HBO opleiding.   

Een aantal vrijwilligers uit de directe omge-
ving ondersteunen ons. Hun betrokkenheid 
verruimt de mogelijkheden. Zo is er een 
vrijwilliger voor vervoer, ondersteuning bij 
thema-activiteiten en is er een extra helpen-
de hand bij een uitstapje. Deze betrokken-
heid is een bewijs van verbondenheid met de 
directe omgeving van Active4you. De cliënten 
ervaren meerwaarde door grote acceptatie in 
deze wijk binnen Maastricht.  

ACTIVE4YOU
GROEPSGEWIJZE BEGELEIDING 18+
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ACTIVE4YOU 
GROEPSGEWIJZE BEGELEIDING 18-

In diverse regio’s wordt groepsgewijze 
begeleiding geboden. Dit betreft na-
schoolse begeleiding zoals de woensdag-
middag -en zaterdagopvang. Daarnaast 
zijn er ook speciale begeleidingsvormen 
zoals bij de tienergroepen en de girlsclub.

Active4you maakt hierbij gebruik van huur-
locaties zoals een gebouw van de scouting, 
een buurthuis maar ook de dagbestedingslo-
catie in Maastricht. Afhankelijk van de soort 
groepsgewijze begeleiding vindt er een ande-
re invulling van het programma plaats. Uit-
gangspunten zijn de sociale interactie en het 
in groepsverband werken aan persoonlijke 
doelen en de kleine groepssamenstelling.

Naschoolse begeleiding: Deze middagen zijn 
geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 
13 jaar waarbij er een mix is van deelnemers 
van diverse scholen. Op deze locatie wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van de buiten-
ruimten. De cliënten komen vanuit school 
naar de groep. Er zijn vaste groepsmomenten 
waarbij wordt geluncht, fruit wordt gegeten, 
een groepsspel wordt aangeboden of activi-
teiten met betrekking tot een bepaald thema 
worden aangereikt. Alle cliënten hebben 
een eigen zorgplan met eigen afgestemde 
leerdoelen. Hier werken zij spelenderwijs en 
gedurende de begeleiding aan. De leerdoelen 
zijn veelal gericht op de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Woensdagmiddag- en zater-
dagopvang: Er is een wisselend programma 
(waarbij er naar de inbreng van de deelne-
mers gevraagd wordt) maar er wordt altijd 
dezelfde structuur gehanteerd. Diverse the-
ma’s komen aan bod. Meestal zijn de thema’s 
gerelateerd aan het seizoen of de natuur. Op 
de locaties wordt veelvuldig gebruik gemaakt 

van de buitenruimten door het doen van 
spellen en samenwerkingsopdrachten.

Tienerclub: Deze specifieke groepsbegelei-
ding wordt alleen aangeboden in Noord-Bra-
bant. Deze avonden zijn geschikt voor jon-
geren in de leeftijd van 12 – 18 jaar waarbij 
er een mix is tussen zowel vrouwelijke als 
mannelijke deelnemers. Gezamenlijk wordt 
er eerst gekookt, waarna een activiteit wordt 
ondernomen gericht op de sociale interactie 
en sociale vaardigheden.

Girlsclub: Deze vorm van groepsbegeleiding 
wordt eveneens alleen in Noord-Brabant aan-
geboden en is alleen toegankelijk voor mei-
den in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Tijdens 
deze avonden wordt gesproken over onder-
werpen die de deelnemers bezig houden, 
zoals opkomen voor jezelf, reizen met het 
openbaar vervoer en het omgaan met soci-
al media. Er is ruimte om het eigen verhaal 
te vertellen en tips of advies te geven of te 
krijgen. Daarnaast wordt geleerd om vriend-
schappen op te bouwen en te onderhouden. 
Naast deze sociale doeleinden wordt gewerkt 
aan het vergroten van de zelfstandigheid.

Woensdag en zaterdagopvang In de regio 
Eindhoven zijn er ook diverse veranderingen 
doorgevoerd om de zorg te kunnen continu-
eren. Gedurende een quaraintaine/positieve 
test is er vooral begeleiding op afstand ge-
boden door middel van beeldbellen met de 
cliënten of er heeft telefonisch contact plaats-
gevonden. Op deze manier probeerden we 
cliënten er toch bij te betrekken en konden er 
ervaringen gedeeld worden, maar ook spel-
letjes/quiz gespeeld worden! Het programma 
werd hierop aangepast. Ook met ouders, 
daar niet alle cliënten persoonlijk er voor 
open stonden om contact te onderhouden. 
Dit contact vond wekelijks plaats. Zo bleef het 
contact en het vertrouwen bestaan.

Toen de basisscholen weer heropenden, 
mochten de kinderen onder de 12 jaar wel 
komen en de kinderen boven de 12 jaar nog 
niet. Ook in deze periode is er contact geble-
ven met de 12 plussers door middel van alter-
natieve begeleiding en de hierboven genoem-
de contactmomenten. Toen de middelbare 
scholen ook weer openden, mochten ook zij 
weer deelnemen aan de groepsbegeleiding. 
Girlsclub Met de Girlsclub groep hebben we 
een groepswhatsapp aangemaakt, zodat het 

contact onderling onderhouden kon worden. 
Hiervoor is toestemming gevraagd aan ou-
ders. In de tijden dat de begeleiding niet door 
kon gaan hebben we beeld bellend de activi-
teiten door kunnen laten gaan. Via Whatsapp 
probeerden we de cliënten te stimuleren 
tot contact met elkaar en het aansporen tot 
activiteiten. Zodra de middelbare scholen 
weer hun herstarten hadden genomen is de 
Girlsclub ook herstart. Zodra de groep weer 
herstart kon worden hebben we dit gedaan 
met de daarop aangepaste maatregelen.

Vervoer Voor de Woensdagmiddagopvang, 
Zaterdagopvang en Girlsclub is het vervoer 
tijdelijk gestopt, maar al snel weer herstart. 
Alles volgens de RIVM richtlijnen. We rijden 
niet met volle auto’s maar met één of twee 
cliënten per auto. Hierbij is het dragen van 
een medisch mondkapje verplicht.

In de gehele Covid-19 periode is het belang-
rijk om tijdens de contact momenten signa-
len te herkennen. Zodra er signalen werden 
opgevangen dat het in de thuissituatie niet 
goed ging, dan werd er face to face (individu-
ele begeleiding) contact aangeboden.

ACTIVE4YOU 
GROEPSGEWIJZE BEGELEIDING 18-

GROEPSBEGELEIDING 18- (NOORD) 
TIJDENS COVID19 PERIODE
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ACTIVE4YOU
WONEN

Samenspel in zorg en ondersteuning. Veel 
van onze cliënten hebben nog maar minimaal 
contact met het familienetwerk. Zij geven aan 
de begeleiders vanuit Active4you te zien als 
hun familie. Echter, waar mogelijk trachten 
de begeleiders het contact met de familie te 
stimuleren en zelfs te laten participeren in de 
begeleiding. Daarnaast worden instanties, zo-
als Mondriaan en het CCE benaderd bij com-
plexe vragen rondom individuele cliënten. 
Active4you is maar een kleinere zorgaanbie-
der in deze sector. Aangezien Active4you te 
klein is om dit allemaal zelf in huis te hebben 
wordt er voor externe instanties gekozen. Dit 
houdt uiteindelijk de kwaliteit van de zorg 

hoog. De frisse blik van anderen en de altijd 
weer nieuwe en andere invalshoek is een 
grote meerwaarde voor ons. Het zorgproces 
rondom de individuele cliënt staat ten alle 
tijde voorop.  

Active4you tracht ook voor deze groep cli-
enten iets extra’s te kunnen betekenen. Ook 
met deze cliënten worden er diverse keren 
per jaar uitstapjes gemaakt en één keer per 
jaar gaan deze cliënten een week op vakan-
tie. Op die manier wordt er een ontspannen 
week aangeboden, waarbij ze niet overvraagd 
worden, maar ook nieuwe indrukken op kun-
nen doen.  

Active4you biedt wonen aan vanuit 
de Wet Langdurig Gehandicapten 
(WLz) alsmede WMO. Dit is begeleiding 
waarbij onze cliënten beschikken over 
eigen huisvesting, waar Active4you de 
dagelijkse begeleiding verzorgt. 

In Maastricht hebben we een aantal geclus-
terde appartementen waarbij zowel cliënten 
wonen en waar Active4you ook een eigen 
kantoor in een appartement heeft gevestigd. 
Ook vanuit hier word er begeleiding geboden.   

De cliënten krijgen elke dag begeleiding en 
daarnaast is Active4you 24 uur per dag be-
reikbaar voor niet planbare zorg. Per cliënt 
is er een vast begeleidingsteam. Vanuit het 
team is er altijd een begeleider welke contact 
heeft met eventuele betrokkene familieleden/
netwerk. Waar mogelijk werken zij samen en 
worden zij bij betrokken bij de begeleiding. 

Active4you biedt de begeleiding vanuit een 
Volledig Pakket Thuis (VPT). Onze cliënten 
hebben een eigen appartement, al dan niet 
in de nabijheid van het appartement waar Ac-
tive4you gevestigd is. Onze cliënten in Maas-
tricht eten op meerdere dagen per week geza-
menlijk, terwijl in de regio Eindhoven gebruik 

wordt gemaakt van een wekelijkse bijdrage in 
de kosten voor het levensonderhoud.  

Active4you tracht voor deze groep cliënten 
altijd iets extra’s te kunnen betekenen. Een 
aantal keer per jaar worden uitstapjes ge-
maakt en één keer per jaar gaan deze cli-
enten een (mid)week op vakantie. Op deze 
manier wordt een ontspannen week aange-
boden, waarbij ze niet overvraagd worden, 
maar wel nieuwe, leuke en leerzame indruk-
ken op kunnen doen. Active4you organiseert 
meerdere soorten vakantieweken. In de vorm 
van midweken en weekenden. Namelijk in de 
zomer twee midweken jeugd, twee vakantie-
weekenden jeugd, 1 midweek jongvolwasse-
nen en 1 midweek volwassenen.  

Er wordt goed gekeken naar wat bij de cliënt 
past. Situaties veranderen soms door ontwik-
keling of achteruitgang. Daar proberen we 
altijd onze begeleiding op aan te passen! Alle 
medewerkers zijn goed opgeleid en met veel 
betrokkenheid hard aan het werk. Bijzondere 
activiteiten kunnen vaak pas mogelijk worden 
gemaakt door de steun van vrijwilligers. Daar-
naast zijn deze helpende handen ook gewel-
dig bij bijvoorbeeld het vervoer, een uitstapje 
en bij een extra contactmoment!  

ACTIVE4YOU
WONEN
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ACTIVE4YOU 
LOGEREN (18-/18+) 

ACTIVE4YOU 
LOGEREN (18-/18+) 

Active4you biedt maandelijks logeren aan 
zowel kinderen, jongeren als volwassenen 
van vrijdagavond tot zondag middag. 
We maken hiervoor gebruik van de 
Sprinkhaan. 

Dit is een hiervoor goed ingericht vakantie-
huis. De deelnemers worden onderverdeeld 
in groepen en verdeeld over de huiskamers 
en slaapkamers. Iedere groep heeft een eigen 
begeleider. De Logeeropvang is een combina-
tie van ontlasting van de thuissituatie, maar 
ook het aanleren van vaardigheden gecombi-
neerd met een huiselijke ontspannen sfeer. 
Tijdens de Logeeropvang wordt gewerkt aan 
zelfstandigheid, sociale vaardigheden en 
eventuele andere persoonlijke leerdoelen. 
Het stimuleren van de eigen kracht, daar 
handvatten voor bieden en het bewust ma-
ken van de eigen verantwoordelijkheid staan 
centraal in onze begeleiding. 
 
Tijdens de Logeeropvang in het jaar 2021 is er 
rekening gehouden met de Covid-19 maatre-
gelen van deze tijd. Er is gebruik gemaakt van 
mondkapjes, afstand gecreëerd waar nodig 
en er is veel gebruik gemaakt van de moge-
lijkheden buiten. Voor de overdracht met de 

juiste begeleiding is ervoor gekozen om het 
vervoer bij ouders/verzorgers zelf te laten, 
tenzij er een beschikking is voor vervoer en/of 
zij niet beschikken over een vervoersmiddel.  
 
Elke cliënt heeft een eigen zorgplan en tijdens 
logeren wordt dagelijks gerapporteerd in het 
cliëntvolgsysteem (Carefriend). De rapporta-
ges van de Logeeropvang worden automa-
tisch doorgezet naar het systeem Carefriend, 
waardoor ouders en/of andere betrokkene 
direct kunnen zien aan welke leerdoelen er is 
gewerkt. De client dient dit wel aan te vragen 
door middel van een e-mail, dat hij/zij inzicht 
wil in zijn/haar rapportages.  
 
Om de juiste begeleiding te kunnen bieden en 
de leercurve bij het aanleren van de vaardig-
heden te vergroten is ervoor gekozen om de 
begeleiders een volledig weekend mee te laten 
draaien. Er wordt niet gewerkt middels dagdeel 
diensten. Onze begeleiders zijn goed opgeleide 
medewerkers welke een relevante opleiding 
hebben afgerond of hiervoor nog lerende zijn. 
Stagiaires staan bij Active4you in de Logeerop-
vang altijd boventallig en bieden extra onder-
steuning op locaties waar veelal deelnemers 
zitten met een meerzorg hulpvraag.  

Jullie zijn als familie voor ons...

Jullie staan altijd voor ons klaar
als het mogelijk is

Active4you
is actief 
samen met jou
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ACTIVE4YOU 
LEESWIJZER 

ACTIVE4YOU VOLGT ZOWEL IN HET PRIMAIRE 
ALS ONDERSTEUNDE PROCES DE 
‘PLAN – DOEN – CHECK – ACTIE CIRKEL’. (PDCA)

 BOUWSTEEN 1: ZORGPROCES RONDOM INDIVIDUELE CLIËNT
 BOUWSTEEN  : ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN
 BOUWSTEEN 3: ZELFREFLECTIE IN TEAMS
 BOUWSTEEN 4: KWALITEITSRAPPORT EN VISITATIE

DE VERSCHILLENDE BOUWSTENEN

KWALITEIT

Active4you heeft de intentie om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding 
te bieden. Ons kwaliteitsbeleid is 
hierop gebaseerd. We gebruiken de 
kwaliteitscyclus plan-do-check-act om 
dit te borgen. Centrale thema’s in het 
kwaliteitsbeleid zijn de cliëntveiligheid en 
de cliënttevredenheid. Active4you geeft 
daarnaast een aantal aandachtsgebieden 
extra veel aandacht. De hoogste prioriteit 
geven we aan projecten die direct aan 
de begeleiding gerelateerd zijn. Zoals 
medicatieveiligheid, risicotaxaties, 
meldingen incidenten cliënten (MIC) en 
informele zorg. 

In onze kernwaarden geven wij ook aan dat 
het maximale uit de begeleiding gehaald kan 
worden indien samen met de cliënt, eventu-
ele ouders/vertegenwoordigers en andere be-
trokkenen een plan wordt gemaakt. We zien 
dit terug in de opbouw van het zorgplan, de 
dagelijkse begeleidingsverslagen en de evalu-
aties die opgemaakt worden in Carefriend.  

Ook al heeft Active4you steeds meer cliënten, 
onze kernwaarde bestaan uit de kleinschali-
ge groepen in de groepsgewijze begeleiding 
(groots in het klein). Dit is essentieel in onze 
begeleiding. Alleen op deze manier blijft er 
persoonlijk contact bestaan tussen de diverse 
vaste begeleiders en de cliënten.  

In deze bouwsteen wordt de vertaling van deze 
bouwsteen binnen Active4you beschreven.    

Active4you werkt inmiddels al vele jaren 
met een elektronisch cliëntendossier 
(ECD). Dit ECD (Qurentis) is gekoppeld met 
het boekhoudsysteem. Qurentis heeft 
een nieuw softwarepakket ontwikkeld, 
Carefriend. We hebben ervoor gekozen 
om over te stappen naar Carefriend. 
De gehele organisatie Active4you is 1 
augustus 2020 overgestapt van Qurentis 
naar Carefriend.   

De groei van Carefriend met betrekking 
tot Active4you in 2021  
Het Carefriend softwarepakket is verder 
uitgebreid om op een veilige en toegankelij-
ke manier zorginhoudelijke gegevens in te 
zien door medewerkers, cliënten en ouders/
verzorgers. Hierdoor wordt voor begeleiders 
en cliënten makkelijker om ontwikkeling in 
persoonlijke groei te monitoren en inzichte-
lijk te maken. Door digitalisering kan papier 
worden bespaard; door het ondertekenen 
van digitale zorgplannen en evaluaties. Daar-
naast kan zorginhoudelijke informatie op een 
veilige manier gedeeld worden. Dit zorgt er-
voor dat er samen met de cliënt gewerkt kan 
worden aan zijn/haar persoonlijke plan.  

Carefriend is op veel punten verbeterd in het 
gemak van het programma. Het is makkelijk 
te bedienen door de cliënt en/of ouders/
verzorgers en door de zorgmedewerkers. 
Daarnaast zijn de dossiers completer, omdat 
alle informatie in hetzelfde systeem bevindt 
wat de groei van de cliënt hierdoor beter kan 
monitoren. Voor de toekomst zit de groei nog 
vooral in het verder onderzoeken wat het 
programma kan bieden voor de cliënten en 
zorgmedewerkers om het nog inzichtelijker 
te maken. 

CAREFRIEND

PLAN

D
O

CHECK

A
CT
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CAREFRIEND 
AAN HET WOORD
Het meest gebruiksvriendelijke ECD In het 
webbased en geheel responsive elektronisch 
cliëntendossier Carefriend, brengt u uw 
complete zorgadministratie onder. Zo bevat 
Carefriend een medewerkersportaal waarin 
medewerkers hun uren kunnen registreren 
en afspraken in de agenda kunnen plaatsen. 
Carefriend is voorzien van een complete 
cliëntadministratie waarbinnen de intake, 
het wachtlijstbeheer en de algemene cliën-
tregistratie zijn opgenomen. Daarnaast is 
Carefriend door iedere medewerker, altijd en 
overal gemakkelijk te gebruiken omdat het 
een volledig online applicatie is. 
 
Werken met Careblocks  
Een uniek element in Carefriend is de mo-
gelijkheid om gebruik te maken van ‘Care-
blocks’. Dit zijn onderdelen met informatie 
waarvan u zelf de plaats op de pagina’s kunt 
bepalen. Kies bijvoorbeeld voor een Care-
block met een overzicht van nieuwe cliënten, 
of juist van de nieuwste rapportages. Maak 
het uzelf en uw team gemakkelijk! 

Volledig online zorgdossier 

 Hoge performance en een 
gebruiksvriendelijke interface 

Zelf updaten is overbodig, 
Altijd een up-to-date systeem 

Voordelen en functionaliteiten

 Altijd en overal toegang tot 
de applicatie via elk scherm 

 Samenwerken in teams 

 Gemakkelijk afspraken 
 toevoegen in uw agenda 

 Uw zorgadministratie snel en 
compleet bijhouden  

Zelf de pagina’s inrichten met 
behulp van Careblocks.

 Gebruik maken van uw               
eigen huisstijl 

Eenvoudig gebruik  maken 
van vragenlijsten en 
 formulieren.

 Gemakkelijk te koppelen met 
onze declaratiesoftware 
Collabris en het kwaliteitsma-
nagementsysteem Carebase.

 Slimme applicatie die 
 activiteiten bijhoudt en 
 afhankelijk hiervan informatie 
op maat toont.

 En nog veel meer... 

Volledig online zorgdossier 

Hoge performance en een gebruiksvriendelijke interface 

� Geen vervelende updates, altijd een up-to-date systeem 

� Altijd en overal toegang tot de applicatie via elk scherm 

� Samenwerken in teams 

� Gemakkelijk afspraken toevoegen in uw agenda 

� Uw zorgadministratie snel en compleet bijhouden 

� Gebruikmaken van uw eigen huisstijl 

� Voor iedere zorgorganisatie een passend template 

� Gemakkelijk te koppelen met onze declaratiesoftware Collabris 

� Cliënten toegang geven in het eigen zorgdossier 

� En nog veel meer... 
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Volledig online zorgdossier 

Hoge performance en een gebruiksvriendelijke interface 

� Geen vervelende updates, altijd een up-to-date systeem 

� Altijd en overal toegang tot de applicatie via elk scherm 

� Samenwerken in teams 

� Gemakkelijk afspraken toevoegen in uw agenda 

� Uw zorgadministratie snel en compleet bijhouden 

� Gebruikmaken van uw eigen huisstijl 

� Voor iedere zorgorganisatie een passend template 

� Gemakkelijk te koppelen met onze declaratiesoftware Collabris 

� Cliënten toegang geven in het eigen zorgdossier 

� En nog veel meer... 

ACTIVE4YOU 
CERTIFICERINGEN 

RELATIE KWALITEITSKADER
GEHANDICAPTENZORG EN  
ISO CERTIFICERING  
Active4you is in 2008 gestart met 
uitsluitend PGB-financiering. Vanuit de 
PGB financiering maken cliënten, ouders 
en/of vertegenwoordigers zelf een keuze 
voor een zorgaanbieder waarvan zij 
vinden dat deze voldoende kwaliteit 
leverde. Leverde Active4you niet de 
kwaliteit welke deze cliënten noodzakelijk 
vond, dan had de cliënt de mogelijkheid 
om de begeleiding elders in te kopen.  

Met de ontwikkeling van Active4you, van een 
PGB organisatie naar een organisatie voor het 
leveren van Zorg In Natura (ZIN zorg) in 2011 
zijn de eisen voor het leveren van zorg vergroot 
voor Active4you. Dit heeft ons verder uitge-
daagd tot een flinke ontwikkeling. Vanaf begin 
2012 heeft Active4you dan ook een ISO certifi-
cering welke jaarlijks extern getoetst wordt!  

Ondertussen zijn we negen jaar verder en wer-
ken we veelvuldig met processen.  
Vanaf begin 2018 is ons kwaliteitssysteem uit-
gebreid middels de aanschaf van Scienta.  
Scienta is een digitaal intranet waarbij naast 
alle processen eveneens ons personeels-
handboek, notulen van vergaderingen etc. 
 terug te vinden zijn. Dagelijks wordt er gewerkt 
met Scienta wat ondersteunend is op onze 
begeleiding. De vervolgstap is om in Scienta 
gebruik te gaan maken van formulieren en 
meerdere dashboards, zodat medewerkers de 
diverse formulieren en processen digitaal kun-
nen invullen en inleveren. De dashboards zul-
len de medewerkers de kans gaan bieden om 
nog gerichter naar hun informatie te zoeken.  

Sinds 2017 volgen we eveneens het 
kwaliteits kader Gehandicaptenzorg 2017-
2022. De implementatie van dit kwaliteitssys-
teem is redelijk soepel verlopen. We hebben 
ervaren dat diverse onderdelen vanuit dit 
systeem reeds in ons werk geïmplementeerd 
waren. Dit kwaliteitskader zien we als aan-
vullend op de ISO certificering. Het gaat juist 
wat dieper in op de op de cliëntgebonden 
werkzaamheden. In dit rapport hebben we 
getracht om de rapportage van het kwaliteits-
kader gehandicaptenzorg te verbinden met 
de traditionele directiebeoordeling voor de 
ISO/HKZ certificering.  
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BOUWSTEEN 1

Eind 2021 creëren we samen met de kwaliteitsfunctionaris, het managementteam en 
het interne team Carefriend support ideën over hoe het MIC melding formulier nog 
beter tot zijn recht kan komen, met hieruit de juiste outcome Carefriend.  

VERNIEUWING OP HET GEBIED VAN  
CLIËNTEN SOFTWARE  

In 2020 hebben we het eerste MIC meldingsformulier in Carefriend geplaatst. 
Medewerkers konden via Carefriend eenvoudig het MIC meldingsformulier 
invullen. Dit ging goed van start en mede door de betere bereikbaarheid en 
bekenbaardheid van het MIC meldingsformulier werden er steeds meer mel-
dingen ingediend. De verwerking van de ingevulde formulieren verliep nog 
niet zoals gewenst. Om deze reden dient er een aanpassing gedaan te worden 
aan het formulier. In kwartaal 3 en begin 4 van 2021 is er uitgezocht om welke 
aanpassingen dit dan gaat. 

Per kwartaal 3 2021 is er opnieuw aandacht geschonken aan het MIC melding-
formulier in Carefriend. Dit hebben we gedaan door middel van met elkaar in 
gesprek te gaan wat begeleiders, teammanagers en de kwaliteitsfunctionaris 
missen in het systeem Carefriend m.b.t. MIC meldingen. 
Belangrijke aanpassingen die gedaan zijn: 
    Er dient aangevinkt te kunnen worden om wat voor een melding (onderwerp inci-

den) het gaat 
    De teammanager dient een notificatie te ontvangen dat een van zijn teamle-

den een MIC heeft ingediend 
    De teammanager dient een notificiatie te ontvangen over of hij/zij contact 

dient op te nemen met de melder  
    De teammanager dient de MIC melding af te vinken voor ‘’gezien/ 

afgehandeld’’, zodra de melding gesloten mag worden.  
 
Alle medewerkers worden bij deze stappen betrokken  
en geüpdatet middels Scienta. 

Alle mogelijke opties zijn samen besproken. De bovenstaande opties zijn in 
het formulier verwerkt. Op dit moment denken we weer de beste versie te 
hebben ontwikkeld. De kwaliteitsfunctionaris heeft nu in een oogopslag een 
overzicht waarin ze kan zien of er actie ondernomen moet worden, teamma-
nagers krijgen een melding zodra ze actie dienen te ondernemen en er is een 
overzicht van welke MIC onderwerpen het meest ter sprake komen en dus on-
der de aandacht moeten komen bij het managementteam. Door dit overzicht 
valt er een grote administratieve last weg.  

PLAN

 Mogelijk veranderd de software weer binnen enkele jaren waardoor er nieu-
we opties ontstaan in Carefriend. Zodra we hier signalen van krijgen vanuit 
de software leverancier of onze ICT-er zal er opnieuw gekeken worden naar 
verbeteringen en mogelijkheden voor het MIC meldingsformulier. 

Implementatie Carefriend

 Helder krijgen van werkwijze en -proces, het gewenste proces in kaart brengen.

 Helder krijgen gewenste formulieren / plannen

 Doorsprekengewenste migratiegegevens.

 Vertaling  van werkwijze en -proces in Carefriend.

 Inrichting proces in Carefriend

 Gewenste gewenste formulieren / plannen vertalen naar Careblocks.

 Doorlopen inrichting.

 Optimaliseren  inrichting.

 Acceptatie.

 Carefriend wordt in gebruik genomen o.b.v. het gezamelijk ingerichte en 
      geaccepteerde proces.

 Toekomstige aanpassingen kunnen worden afgestemd met een consultant.

Inventarisatie

Inrichting

Review fase

Productie

De interne werkgroep Carefriend Support van 
Active4you bestaat uit 3 begeleiders en een 
lid uit het team ICT. Hierdoor is er een goede 
basis vertegenwoordiging en worden diverse 
kwaliteiten benut. Zij zijn verantwoordelijk 
voor alle communicatie met de beheerders 
van Carefriend en het contact met de mede-

werkers van Active4you over Carefriend. Zij 
beheren samen het e-mail account Carefriend 
Support en proberen alle e-mails zo spoedig 
mogelijk te beantwoorden en acties uit te zet-
ten (mede door middel van het uitzetten van 
tickets bij Carefriend). 

DO

ACT

CHECK
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Welke opties gebruiken we inmiddels: 
    Agenda beheer;  
    Urenregistratie 
    Kilometerregistratie 
    Afspraken (met cliënten) 
    Verlofaanvragen completer (TVT, LFB, Va-

kantieuren) 

Cliëntendossier; 
    Cliëntgegevens 
    Diagnose 
    Contactpersonen 
    Beschikking 
    MIC meldingformulier digitaal 
    Medicatie 
    Cliënten reageren op dossier (ouders/cliën-

ten kunnen inloggen in het dossier en een 
reactie geven op rapportages) 

    Startzorg 
    Overige documenten van toepassing op de 

begeleiding 
    Start aan het verstrekken van logingege-

vens aan cliënten (12 t/m 18 jaar) voor 
ondertekening 

    Eenvoudige dossierinzage 
 

Zorgplan; 
    Digitaal zorgplan invullen 
    Digitaal zorgplan ondertekenen 
    Evaluatie rechtstreeks gekoppeld aan het 

zorgplan 
    Aflopende zorgplannen 
    Cliënten zonder zorgplan  

Teams; 
    Elke groep is als een team gekoppeld 
    In een afspraak kunnen alle cliënten en 

begeleiders toegevoegd worden (op deze 
manier zijn alle uren in een keer geregis-
treerd) 

 
Personeelsadministratie: 
    Cursussenoverzicht 

Active4you streeft er naar om hun medewer-
kers en cliënten goed te faciliteren op het 
gebied van ICT. 
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BOUWSTEEN 1
ZORGPROCES RONDOM INDIVIDUELE CLIËNT

CONTINUÏTEIT IN DE ZORG
IN SAMENHANG MET COVID19

COVID19 BELEID

Active4you en de rest van de wereld gaan door een ingewikkelde en zware pe-
riode door Covid19. Om de zorg toch zoveel mogelijk doorgang te willen laten 
geven en te continueren wil Active4you de medewerkers en cliënten duidelijk-
heid geven met een beleidsplan betreft Covid19.  
Dit beleidsplan dient na iedere wijziging in de maatregelen die de overheid 
aanpast  gewijzigd te worden.  

Het managementteam heeft follow up nodig aan de hand van vergaderingen 
en besluiten die te maken hebben met Covid19. Samen met de kwaliteits-
functionaris maken zij een gedegen beleid op, zodat medewerkers weten 
welke stappen te ondernemen wanneer er zich een (verdacht/twijfelachtige) 
Covid19 situatie zich voordoet. Vragen zoals: mag ik wel of geen begeleiding 
bieden met een verkoudheid en ga ik naar de client toe wanneer een van zijn 
ouders besmet is met Covid19 moeten hierin beantwoord worden.  

Het Covid19 beleid is  ontwikkeld en op Scienta geplaatst, zodat  medewerkers 
zelf kunnen lezen wat te doen. Vaak worden in alle trajecten nog  gegrepen 
naar maatwerk vanuit teammanagers. Dit omdat er in iedere situatie weer 
anders gewerkt moet worden. Na iedere aanpassing vanuit de overheid volgt er 
een overleg in het managementteam en wordt het Covid beleid van Active4you 
aangepast in Scienta.  
 
Het management is tevreden met het Covid19 beleid en geeft haar medewer-
kers graag duidelijkheid en praktische handvaten. In de komende tijd zullen 
er telkens opnieuw wijzigingen plaatsvinden, daar er in het land ook telkens 
nieuwe maatregelen volgen. Hierop blijven zij anticiperen en het beleid aan-
passen. In de interne audit is er in het jaar 2021 meervoudig gevraagd aan de 
medewerkers of zij tevreden zijn met het Covid beleid van Active4you. Hierop 
is het antwoord in de meeste gevallen ‘’ja’’. 

PLAN

DO

ACT

CHECK
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BOUWSTEEN 1
ZORGPROCES RONDOM INDIVIDUELE CLIËNT

Wie van mijn ouders moet er toestemming geven wanneer zij 
gescheiden zijn? Wie moet er toestemming verlenen voor de begeleiding 
van het kind, die leuke foto die gemaakt kan worden tijdens de 
groepsbegeleiding of het telefoongesprek dat gevoerd gaat worden met 
de huisarts? 
 
Overzichtelijk intern beleid met betrekking tot gescheiden ouders, 
gezag en verantwoordelijkheden 

Medewerkers en cliënten hebben baad bij duidelijkheid hoe te handelen bij 
gescheiden ouders. De Functionaris gegevensbescherming heeft een protocl 
gemaakt waarin te lezen is wat gezag betekend en wat gezag in de praktijk 
dan voor de client betekend met betrekking tot het verlenen van toestem-
ming. 
 
De Functionaris gegevensbescherming heeft onderzoek gedaan naar welke 
richtlijnen en wetgeving er van toepassing is. Op basis hiervan is het protocol 
met de daarin te lezen informatie op Scienta geplaatst. Dit is voor medewer-
ker te lezen. Tevens is op alle toestemmingsverklaringen die cliënten ont-
vangen een aanpassing gekomen waarin duidelijkheid gegeven word wie er 
verantwoordelijk is en dient te ondertekenen voor toestemming.  

In Scienta is een proces te vinden, genaamd: Gescheiden ouders en toestem-
ming (privacy) en Toestemmingsformulier kennismakingsgesprek Active4you. 
In deze documenten zijn te aanpassingen en de informatie terug te lezen.  
 
De Functionaris Gegevensbescherming zal in de komende maanden aandacht 
blijven schenken aan alle toestemmingsverklaringen. Het is belangrijk dat 
cliënten zelf regie blijven houden over de begeleiding die ze hebben en het 
leven dat zij leven. 

PLAN

DO

ACT

CHECK

Toestemmingsformulier kennismakingsgesprek  
 
Naam prospect (mogelijk nieuwe cliënt): Achternaam:                        ………………………………………………………………………………     

Voorletters:                         ………………………………………………………………………………                               

     
Bovengenoemde prospect □ Verleent toestemming aan Active4you om een kennismakingsgesprek te voeren over 

zijn/haar hulpvraag met ……………………………………………………………………….………..............................

............................................................................................................ (naam/namen) 
□ Verleent géén toestemming aan Active4you voor het voeren van een 

kennismakingsgesprek.  

Toestemming/handtekening: Alle mogelijk nieuwe cliënten dienen toestemming te verlenen om een kennismakingsgesprek 

te voeren met medewerkers van Active4you.  - Vanaf 16 jaar is de cliënt wilsbekwaam om zelf toestemming te geven en is er geen 

toestemming vanuit wettelijke vertegenwoordigers nodig.  - Indien de cliënt van 16 jaar en ouder wilsonbekwaam is dan dienen de wettelijke 

vertegenwoordigers wel toestemming te verlenen.  -Tussen de 12 en 16 jaar dient de cliënt en de wettelijke vertegenwoordigers toestemming te 

verlenen.  
- Onder de 12 jaar is alleen een handtekening van de wettelijke vertegenwoordigers 

noodzakelijk (zie Protocol Wilsbekwaamheid Active4you). 
 
De machtiging is van toepassing vanaf de datum van ondertekening. 

Datum: ……………………………………       
 

Handtekening prospect:          
 

                                                Handtekening wettelijke vertegenwoordiger(s):         
 
 
 

 

 

Gescheiden ouders en toestemming 

 

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te 

worden over de aanmelding bij en behandeling / begeleiding van hun kind door hulpverlening. 

Gezag na echtscheiding  

Na een (echt)scheiding houden beide ouders het gezag over hun kind, ook al is de zorg voor het kind 

soms hoofdzakelijk in handen van één van de ouders. Dit betekent dat in beginsel ook beide ouders 

moeten instemmen met de begeleiding van hun kind. Dit is de hoofdregel.  

Recht op inzage/informatie  

Ook hebben beide ouders recht op informatie over het zorgtraject en eventueel inzage in het dossier. 

Vanaf 12 jaar en mits het kind wilsbekwaam is, is inzage of informatieverstrekking aan de ouders 

afhankelijk van de toestemming van het kind.  Hierbij zal deze ten alle tijden het belang van het kind 

voorop stellen. Het gevolg kan zijn dat informatievoorziening aan de ouders achterwege blijft met 

een beroep op “goed hulpverlenerschap”. 

 
Uitzondering 

De rechter kan in uitzonderingsgevallen bij een (echt)scheiding het gezag aan één van de ouders 

toekennen. De gezag hebbende ouder is dan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Alleen 

deze ouder mag toestemming geven voor een medische behandeling van het kind. 

Twijfel je  over wie na een echtscheiding het gezag heeft over uw minderjarige patiënt, dan kunt u 

dat (laten) opzoeken in het gezagsregister.  

Website: https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister 

 

Er is één ouder met het ouderlijk gezag belast 

De wet zegt hierover dat de ouder die met het gezag is belast, de andere ouder op de hoogte houdt 

van aanmelding het zorgtraject. De andere ouder heeft geen recht op volledige inzage in het dossier. 

Wel kan de zorgaanbieder bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, globale informatie 

verstrekken wanneer de ouder, die niet met het ouderlijk gezag belast is daar uitdrukkelijk om 

vraagt. Over het moment en de manier waarop de behandelaar die informatie verstrekt, worden dan 

duidelijke afspraken gemaakt. 

Wanneer sprake is van éénoudergezag, tekent alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast 

de zorgovereenkomst en de toestemmingsverklaringen. Wij vertrouwen erop dat de aanmeldende 

ouder de wetgeving respecteert en de andere ouder zelf informeert over de aanmelding het 

zorgtraject. Zonder het ingevulde zorgovereenkomst en toestemmingsformulier kan de hulpverlening 

voor uw kind helaas niet gestart worden 

Bewijs gezaghebbende ouder 

De gezaghebbende ouder moet daarnaast een schriftelijk document aanleveren waaruit blijkt dat de 

andere ouder geen gezag (meer) heeft. Dit kan bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak zijn waarin het 

gezag bij een van de ouders is weggenomen, of een kopie van de geboorteakte waarop te zien is dat 

er slechts één ouder is geregistreerd. 

 

Active4you staat voor flexibiliteit
in benadering van de cliënt

en diens problematiek
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ACTIVE4YOU 2021

BOUWSTEEN 1
ZORGPROCES RONDOM INDIVIDUELE CLIËNT

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) ingetreden. Het is belang-
rijk dat de medewerkers gaan leren om te gaan met de WZD en de signalen 
hiervan leren kennen, zodat er maatregelen of alternatieven bedacht kunnen 
worden bij zorg met dwang. In het jaar 2021 en 2022 staat de Wet zorg en 
dwang (WZD) in een groter teken dan ooit te voren voor Active4you. Acti-
ve4you wil beleid vast gaan leggen hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang 
en hoe deze toe te passen bij haar diverse clientengroepen.  

Intern is er een werkgroep WZD opgericht. Zij informeren over de wet zorg 
en dwang bij informatieve instanties. Op basis van de informatie gaan zij op 
onderzoek uit waar de wet bij Active4you van toepassing zal zijn en toegepast 
moet worden. In het beleid willen zij alle ins en outs delen met collega’s.  
 
De opstart met informatie opvraag is gestart in het jaar 2021. Het uitschrijven 
van het beleid gaat plaatsvinden in 2022.  
 

In het jaar 2022 zal er opnieuw bekeken moeten worden hoe het ervoor staat 
met het beleid en of de uitwerking voldoende richtlijnen geeft aan de uitvoe-
rende medewerkers.  

WAT BETEKENT DE WET ZORG EN DWANG VOOR  
ONZE CLIENTEN? 
WANNEER IS ER SPRAKE VAN WET ZORG 
EN DWANG? 
Doel: Duidelijk beleid over de Wet zorg en dwang aanbieden aan de medewerkers 

PLAN

DO

ACT

CHECK

Filmpje met uitleg over de Wet Zorg en Dwang: 
https://youtu.be/paQpYiZ4zi8 
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ACTIVE4YOU 2021

BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN

 
CLIENTERVARINGEN
De tweede bouwsteen van het kwaliteits-
kader stelt de stem van de cliënt op de 
voorgrond, op basis van systematisch 
onderzoek naar de ervaringen van cliënten. 
Daarbij vertellen cliënten wat ze vinden 
van de geboden zorg en ondersteuning 
en vertellen ze over hun kwaliteit van 
bestaan. Daarbij is er uiteraard aandacht 
voor vragen als ‘wat gaat er goed?’ en 
‘welke tekorten zijn er nog? Binnen het 
kwaliteitskader is voorgeschreven dat 
iedere zorgorganisatie minimaal eens per 
twee jaar een cliënt ervaringsonderzoek 
uitvoert aan de hand van een erkend 
instrument voor cliënten raadpleging.  

Active4you wil graag inzicht krijgen in de 
 cliëntervaringen middels een waaier van 
 instrumenten. Op basis van de bestaande 
zorgdossiers en zorgplannen wordt volgens 
ISO/HKZ en onder inhoudelijke aansturing 
van de gedragswetenschapper beschreven 
hoe deze binnen de context van de bestaan-
de situatie – reeds worden besproken en 
worden geëvalueerd op het niveau van  

    De individuele cliënt (zie hiervoor ook ont-
wikkeltraject bouwsteen 1). Uit deze infor-
matie komen aandachtspunten naar voren 
over individuele ondersteuningsplannen.  

    Van cliënt groepen. Deze informatie helpt 
medewerkers en teams om zich te richten 
op kwaliteit en “leren en verbeteren”.  

    De organisatie. De informatie geeft waarde-
volle handvatten voor de voortgaande ver-
nieuwingen van het zorgbeleid en de verbe-
tering van de toerusting van medewerkers.   

BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN
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ACTIVE4YOU 2021

JEUGDRAAD
JONGE CLIËNTEN BETREKKEN  
BIJ DE ZORG  

Het bestuur van Active4you wil graag in het jaar 2021 een jeugdraad  
oprichten in Eindhoven.  

Het bestuur wil ook jonge cliënten betrekken bij de zorg. De cliënten krijgen 
de mogelijkheid om mee te praten over de zorg, mogen input leveren, ideën 
opdoen en met elkaar in gesprek gaan over de begeleiding die zij krijgen. 
Op deze manier krijgen beiden partijen een beeld van hoe de zorg in elkaar 
steekt en waar er mogelijk ruimte is voor verbetering. De bedoeling is dat dit 
meerdere malen per jaar plaats gaat vinden en het liefst face tot face met een 
klein groepje waarbij er iemand van de directie en iemand van de team- 
managers aansluit.  

Er is inmiddels in het laatste kwartaal van 2021 een jeugdraad opgericht in de 
omgeving Eindhoven. Het eerst gesprek/bijeenkomst met elkaar heeft ook al 
plaatsgevonden, zodat de clienten met elkaar konden kennismaken.  
Begin 2022 wordt hierop doorgepakt.    
 
In het eerste kwartaal van 2022 heeft er een vervolg plaatsgevonden.  
Waarbij er direct een nieuwe afspraak samen is ingepland voor een vervolg 
bijeenkomst in het jaar.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN

‘’Jij vind mij misschien
lief, klein of schattig.  

Ik wil graag meedenken
over mijn zorg!’’ 
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ACTIVE4YOU 2021

BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN

Active4you streeft naar minimaal een 7,2 als gemiddelde resultaat van het 
cliënttevredenheidsonderzoek 2021. 

Midden zomer heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden 
onder onze cliënten (jeugd en volwassenen) en eventuele ouders/vertegen-
woordigers. Het kwaliteitsteam heeft een vragenlijst opgesteld en uitgezet 
middels Surveytalent. Het onderzoek is meerdere malen en via diverse kana-
len (zoals middels de nieuwsbrief en begeleiders) kenbaar gemaakt aan de 
cliënten.  

De cliëntenraad heeft toegezien op de uitvoering en verwerking van het on-
derzoek. Ook zijn er meerdere clienten betrokken geweest bij het maken van 
de vragenlijst, zodat we ook rekening konden houden met bepaalde vraag-
stellingen. De resultaten van de antwoorden op de vragenlijsten zijn bekend 
en Active4you mag erg tevreden zijn. Active4you heeft de volgende gemiddel-
den behaald:  
 Ouders gaven gemiddeld een 8  
 Jeugd gaf gemiddeld een 9  
 Volwassen gaven gemiddeld een 9  

Hiermee is het doel van minimaal een 7,2 als gemiddelde zeker behaald.  

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er nog op enkele vlakken 
winst behaald kan worden. Wat er opviel was dat dit dezelfde punten zijn als 
in het jaar 2020, zoals de schrijfwijze (taal niveau) van alle verslagen en plan-
nen, bekendheid en informatieverstrekking van de clientenraad, ouders meer 
laten meedenken en beslissen over de begeleiding, alle clienten de toestem-
mingsverklaringen laten ondertekenen en Carefriend gebruiksvriendelijker 
maken voor clienten. Het lijken jaarlijks terugkerende punten te zijn. Deze 
punten worden uiteraard weer besproken in het Managementteam en waar 
mogelijk verder uitgewerkt/verbeterd binnen de organisatie in het jaar 2022. 

ERVARINGEN NAAR AANLEIDING VAN 
HET CLIËNT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK   
Clienttevredenheidsonderzoek 

PLAN

DO

ACT

CHECK

Active4you biedt ambulante begeleiding, 
diverse groepsgewijze begeleiding, 
logeeropvang en wonen aan cliënten. 
Voor de cliënttevredenheid worden 
verschillende vragenlijsten gebruikt.  

  Vragenlijst voor cliënten onder de 12 jaar 
(vragenlijst wordt verstuurd aan ouders/
vertegenwoordigers); 

  Vragenlijst voor cliënten tussen de 13 en 16 
jaar (zowel de cliënt alsmede ouders ont-
vangen een vragenlijst) en; 

  Vragenlijsten voor cliënten van 17 jaar en 
ouder; 

  Vragenlijst ouders/vertegenwoordigers 

Deze vragenlijsten zijn onderdeel van de 
methode voor de cliëntenraadpleging en 
gebaseerd op de beginselen van de ‘C-toets’. 
Dit is een erkende methode volgens het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGZ). 
De vragenlijst is op begripsniveau aangepast 
aan de termen die Active4you gebruikt in de 
communicatie met cliënten. 

Conclusie cliëntervaringen
onderzoek 2021: 
  Begeleiders zijn professioneel, hebben 

voldoende tijd en zijn goed bereikbaar 
  Men is op de hoogte van het ondersteu-

ningsplan  
  Niet alle verslagen zijn in begrijpbare taal te 

lezen 
  De begeleiding is passend gezien de hulp-

vraag 
  De chauffeur is betrouwbaar en rijdt veilig 
  Er is onduidelijk wat de cliëntenraad doet 

en waar zij over vergadert 
  De cliënten voelen zich veilig en zijn tevre-

den over de groepsbegeleiding 
  Er zijn clienten die een klacht hebben erva-

ren, maar deze niet hebben ingediend  
  De meeste clienten waren erg tevreden 

over de alternatieve begeleiding en com-
municatie tijdens Covid-19 

Active4you denkt 
met de cliënten mee.
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BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN

TIPS EN TOPS
VOOR ACTIVE4YOU 
Clienttevredenheidsonderzoek begeleiding groep in ontwikkeling voor het jaar 2022 

Graag wil Active4you de cliënten vragen naar hun ervaringen over de bege-
leidinggroep momenten. Uiteraard doen we dit ook middels de clienttevre-
denheidsonderzoeken hierboven, maar hieruit concluderen wij dat een groot 
gedeelte van de clientenpopulatie deze niet invuld. We hopen door een client-
tevredenheidsonderzoek tijdens een groepsbegeleidingsmoment te plannen 
tot meer antwoorden te komen en stimuleren de clienten mee te denken over 
de zorg die zij krijgen. Het kwaliteitsteam gaat samen met de organisatie lo-
geeropvang een document opstellen waarbij de clienten samen en individueel 
invulling kunnen geven aan hun tevredenheid over Active4you 

Het kwaliteitsteam gaat vragen bedenken waarop zij antwoorden willen om 
meetbaar te maken waar verbetering mogelijk is omtrent activiteiten, locaties, 
begeleiders en overige onderwerpen die met begeleiding groep te maken 
hebben. De vragen worden eerst beoordeeld door 2 andere medewerkers. 1 
medewerker is organisator Logeeropvang en een andere medewerker is de 
begeleider van de Girlsclub. De vragen worden na de beoordeling in een aan-
trekkelijk A3 format gegoten en worden aan de medewerkers van de groeps-
begeleiding voorgelegd. De begeleiders gaan hier samen met de clienten voor 
zitten en Active4you beoordelen.  

Begin 2022 gaat het formulier uitgedeeld en behandeld worden.  

De eerste formulieren zijn ingevuld. De formulieren worden in het jaar 2022 
meerdere keren uitgedeeld en beoordeeld. Aan de hand hiervan kunnen we 
verbeterpunten gaan vastleggen en verbetermaatregelen gaan nemen.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

Clienten 

tevredenheidsonderzoek

Graag ontvangen wij jullie feedback over Active4you. Alle resultaten worden  anoniem mee

genomen om de kwaliteit van Active4you te verbeteren. Iedereen mag voor zichzelf een cijfer 

en opmerkingen opschrijven. De antwoorden mogen  uiteraard afwijkend zijn van elkaar. Indien 

 mogelijk bespreek je ze met elkaar. Er mogen variërende cijfers en opmerkingen ingevuld worden. 

Heb je te weinig ruimte? Ga dan verder op de achterkant van dit blad.

1. Over Active4you algemeen  

Cijfer dat je in het algemeen geeft:

.................

Ik ga met plezier naar Active4you?  

    Ja / Nee 

Omdat:
..................................

..................................
...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

2. Over Active4you Begeleiding

Cijfer dat je geeft voor de begeleiding:

.................

Ben je tevreden over de begeleiding?

    Ja / Nee

Omdat:
..................................

..................................
...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

Ken je het programma van de dag? 

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

3. Over de Locatie

Cijfer dat je geeft voor de locatie:

.................

Tips en Tops voor de locatie:

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

4. Activiteiten/eten

Cijfers die je geeft voor de  

begeleiding: ................. en het eten ................. 

Tips en Tops voor de activiteiten:

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

Tips en Tops voor het eten:

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

..................................
..................................

...............................

5. Tot slot 

Vond je het leuk om dit formulier  

samen in te vullen?    Ja of nee?

Wat zou je anders doen? 

En hoe zou je dat doen?

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

.....

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

.....

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

.....

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
..................................

.....
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BOUWSTEEN 2 
ONDERZOEK NAAR CLIËNTERVARINGEN

CLIËNTEN INBRENG
CLIËNTEN AAN HET WOORD TIJDENS HET 
BEZOEK VAN DE INSPECTIE (IGJ)

Het bestuur van Active4you wil de cliënt mee laten spreken tijdens een 
 onverwachts bezoek van de inspectie. Op deze manier hopen zij dat er meer 
dagelijkse tevreden en ontevredenheden over de zorg worden besproken. 

Er zijn cliënten van de dagbesteding aanwezig terwijl de inspectie onver-
wachts langskwam. De inspectie zal hen vragen stellen over de zorg die zij af-
nemen bij Active4you. De focus van het gesprek zal liggen op tevredenheden 
en mogelijke ontevredenheden.  
 

De gesprekken met de inspectie hebben met meerdere cliënten plaats-
gevonden. Alle cliënten waren positief over de gespreksonderwerpen en de 
manier waarop de vragen werden gesteld. Ze gaven duidelijk aan wanneer 
het genoeg was en wanneer het hen teveel werd. De inspectie kreeg aan de 
hand van deze gesprekken een duidelijk beeld van de zorg. De cliënten von-
den de betrokkenheid en openheid van de organisatie erg leuk en voelde zich 
 vereerd. Ze spraken vol lof over de organisatie en zijn erg tevreden over de 
zorg. Wanneer er irritatiepunten of ontevredenheden zouden zijn dan zouden 
ze deze direct hebben opgepakt met hun begeleider gaven zij aan.  
 
Ook tijdens een volgend inspectie bezoek zal deze manier van spreken 
met de client toegepast worden. Een kort gesprek was mogelijk zolang er 
 rekening gehouden word met de gevoelens van de client. De organisatie 
werd deze keer alleen op positieve vlakken belicht. Indien er in de toekomst 
negatieve punten ter spraken komen, dan willen zij deze opnemen in een 
 verbeteringstraject.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

HANNEKE AAN HET WOORD
OVER DE CLIENTENRAAD VAN ACTIVE4YOU

Als teammanager van Active4you mag ik 
gerust stellen dat ik erg trots ben dat we 3 a 4 
maal per jaar bijeen komen met onze cliën-
tenraad om over diverse zaken van gedach-
ten te wisselen. Clienten krijgen hierbij de 
gelegenheid om mee te denken en mee te 
praten over de begeleiding van Active4you.  

Afgelopen jaar hebben we enkele malen een 
vergadering via Teams gehad. Dit heeft echter 
niet onze voorkeur. Iedereen vindt het pret-
tiger om face to face contact met elkaar te 
hebben en het gesprek aan te gaan. Toch had 
iedereen er begrip voor dat het door Corona 
niet anders plaats had kunnen plaats en von-
den dit een goed alternatief.  
 
Een luisterend oor, een wakend oog en een 
mondige stem zijn de 3 aspecten waaraan alle 
deelnemers voldoen. Iedereen mag zijn/haar 
verhaal doen en wordt serieus genomen door 
elkaar. Het is een fijne groep mensen met oog 
voor elkaar en een erg open houding naar Ac-
tive4you. Omdat er vanuit alle vlakken leden 
vertegenwoordiging is heeft het een meer-
waarde. Onderwerpen worden van alle kan-
ten belicht. Iedereen durft vrijuit te spreken. 

Op dit moment zou het heel fijn zijn als er 
nog een ouder van een kind vanuit de na-
schoolse begeleiding al dan niet in combina-
tie met logeren aan zou kunnen sluiten, waar-
door ook vanuit die kant input kan komen. 
Het valt echter niet mee om nieuwe leden te 

werven. Mensen zijn druk met andere dingen 
en voor hun ook belangrijke zaken. 
 We hebben samen met de leden de tekst 
aangepast voor de nieuwe folder van de cliën-
tenraad en ook een oproep geplaatst in onze 
externe nieuwsbrief. Helaas tot op heden 
zonder resultaat en er zijn helaas geen nieu-
we aanmeldingen of geïnteresseerden. We 
benoemen tijdens kennismakingsgesprekken 
het bestaan van de cliëntenraad en proberen 
ouders/cliënten hierin te stimuleren om deel 
te nemen. De voorzitter van de cliëntenraad 
kan benadert worden voor verdere informa-
tie en vragen rondom onze zorgverlening 
maar ook over besproken punten. 

De deelnemers ontvangen vooraf een uitno-
diging met de vergaderpunten die besproken 
gaan worden. Elk lid weet dus wat er bespro-
ken gaat worden en kan alvast waar nodig 
over zaken nadenken. We hebben actieve 
ouders maar ook cliënten die bereid zijn om 
over zaken mee na te denken en te beslissen 
waar het kan. 

De Raad van Bestuur en een lid van het ma-
nagementteam zorgen ervoor dat tijdens een 
vergadering de notulen van de vorige verga-
dering klaar liggen zodat er waar nodig terug-
gepakt kan worden op zaken die nog verder 
besproken/aangevuld dienen te worden. 
Ook zorgen zij voor de agenda. De voorzitter 
ontvangt als eerste de agenda, als deze is 
goedgekeurd wordt deze naar alle leden ver-

Active4you neemt de tijd voor mij
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stuurd. Direct na vergadering wordt de notu-
len in orde gemaakt. Hierin kunnen de leden 
de besproken zaken nalezen en op- of aan-
merkingen aangeven. Hierin staat ook direct 
de datum, die gezamenlijk wordt besproken, 
voor de volgende vergadering vermeld. 

In elke vergadering heten we iedereen welkom 
en bespreken we de nieuwste ontwikkelingen 
vooral rondom de aanbestedingen bij gemeen-
ten en waar vooral de veranderingen en/of uit-
dagingen zitten. Deze veranderingen zijn voor 
de deelnemers belangrijk om te weten om tot 
goede beslissingen te kunnen komen.  

De cliëntenraad heeft al diverse malen advie-
zen kunnen geven waar we ook daadwerkelijk 
wat mee hebben kunnen doen. Het is fijn om 
samen te sparren over diverse zaken. Dit kan 
zijn bijvoorbeeld het vervoer, de invulling van 
bijvoorbeeld begeleiding groep en de input 
bij van onze nieuwe locatie. Helaas moeten 
we ook ooit concluderen dat we geen gebruik 
kunnen maken van een advies, daar we aan 
wettelijke regels moeten voldoen. Wanneer 
de voorgestelde opties niet mogelijk zijn, zal 
er altijd een uitleg volgen waarom niet of 

waarom er voor een andere optie is gegaan 
met verdere toelichting. 

We hebben in januari 2022 onze eerste online 
vergadering gehad met vijf jeugdige cliënten 
die deelnemen aan de jeugdcliëntenraad. 
De deelnemers hebben zich voorgesteld en 
gaven direct goede gesprekspunten aan. In 
april 2022 staat de volgende vergadering ge-
pland waarin we dieper ingaan op de punten 
die aangegeven zijn. Deelnemers hebben 
aangegeven dat ze het liefst bij elkaar komen 
op kantoor, hoe ze de e-mail willen ontvan-
gen m.b.t. de notulen en agenda punten en 
het tijdstip van de vergaderingen. Hiermee is 
een mooie start gemaakt. De samenstelling 
is divers; begeleiding individueel, begeleiding 
groep maar ook vanuit de Logeeropvang. Een 
waardevolle aanwinst voor Active4you! Ook 
hierbij zorgen de Raad van Bestuur en een lid 
van het managementteam voor de uitnodigin-
gen, agendapunten en de notulen. Bovendien 
leiden zij ook de vergadering.  

Het streven is dat we in 2022 een start maken 
met een cliëntenraad in Maastricht en omge-
ving. Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt.  

TOGETHER
EVERYONE
ACHIEVES
MORE
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BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

Het bestuur van Active4you wil (samen met haar medewerkers) in kaart bren-
gen wat alle risico’s zijn binnen de organisatie. En op basis van deze risico’s 
verbetertrajecten inzetten waar nodig. Het bestuur wil een RI&E opstellen.   

De kwaliteitsfunctionaris stelt samen met een management lid drie vragen-
lijsten op die de medewerkers dienen te beantwoorden. De vragenlijsten 
moet breed inzetbaar zijn, zodat alle risico’s aan bod kunnen komen. De 
onderwerpen van de vragenlijsten zijn arbo, veiligheid en gezondheid. Alle 
medewerkers dienen deze in te vullen middels een Survey Talent. De resulta-
ten moeten worden besproken in een managementvergadering samen met 
de kwaliteitsfunctionaris. Tot slot volgen er verbetervoorstellen en kan de 
RI&E getoetst worden door een externe partij. De RI&E was niet goedgekeurd 
waardoor er opnieuw een RI&E uitgevoerd moet worden. Er is nu gekozen om 
de RI&E volledig uit te besteden en proffesionele kwaliteiten kunnen worden 
ingezet. Deze gaat plaatsvinden in maart/april 2022. 
  
De offerte is getekend en de eerste afspraken staan om de RI&E in gang te 
zetten. Het vervolg wordt gevolgd door de kwaliteitsfunctionaris van Acti-
ve4you. Zij is contactpersoon en zal aanwezig zijn bij de uitvoering en de 
pandbezichtigingen voor de RI&E. 

De verbeterpunten die uit de RI&E komen zullen in een plan van aanpak wor-
den genoteerd. Deze punten zullen vervolg en aandacht krijgen in kwartaal 3 
en 4 van het jaar 2022. 

WAT ZIJN DE RISICO’S 
VAN DE ORGANISATIE EN DUS DE ZORG? 
 
Opstellen RI&E 

PLAN

DO

ACT

CHECK

VOORBEELDEN 

  Tillen, kracht zetten, werken in een ongemakkelijke 
 houding, lang stilstaan, beeldschermwerk, trillingen 

  Emotioneel zwaar werk, werkdruk, stress, agressie op het 
werk, onregelmatige werktijden 

  Valgevaar, snijgevaar, aanrijdgevaar, gevaarlijke stoffen, 
straling, werken in hitte of kou, lawaai 

TYPE RISICO 

 Fysieke risico’s / Ergonomie 

 Psychosociale risico’s 

 Veiligheidsrisico’s / 
 Omgevingsrisico’s 

Is Active4you voldoende toegankelijk? 
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Het bestuur van Active4you wil het Personeelshandboek voorzien van alle 
functieomschrijvingen die  binnen de organisatie bestaan.  

De HRM verantwoordelijke binnen Active4you gaat het personeelshandboek 
vullen met alle functieomschrijvingen.  

Alle functieomschrijvingen zijn in 2021 toegevoegd in Scienta.  

Het bestuur van Active4you wil in de toekomst alle functies voorzien van een 
functieomschrijving. Ieder jaar dienen alle functieomschrijvingen te worden 
gecontroleerd op punten die achterhaald zijn of vernieuwd moeten worden.  

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

PERSONEELSHANDBOEK  

Functie beschrijvingen compleet maken in het personeelshandboek (doel 2020 en 2021)

PLAN

DO

ACT

CHECK Personeelshandboek

Een team dat niet alleen in het bedrijf werkt, 
maar ook aan het bedrijf werkt.
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BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

IN- EN BUITENSHUIS CORONAPROOF
BHV EN EHBO CURSUSSEN VERZORGEN 
VOOR ONZE MEDEWERKERS
In company BHV en EHBO cursus tijden Covid-19 

Active4you heeft sinds 2019 een incompany BHV en EHBO cursus. Ook 
 tijdens covid-19 wilde we hier met gepaste voorzorgsmaatregelen gebruik 
van maken. Het is de bedoeling dat medewerkers gecertificeerd (bevoegd en 
bekwaam) hun werk kunnen uitvoeren. Om deze doorgang te kunnen laten 
plaatsvinden is er meermaals contact geweest met de cursusleider.  
We zijn samen tot een plan en compromise gekomen zodat we de cursus toch 
konden aanbieden.  

Het managementteam heeft een grote locatie geregeld intern. In kleinere 
groepen heeft de cursus gedeeltelijk plaatsgevonden. Met gedeeltelijk doelen 
we op een dagdeel in plaats van een hele dag.    

De medewerkers vonden het fijn dat er toch een cursus heeft plaatsgevonden. 
Dit geeft hun meer bevestiging en zekerheid in hun werk tijdens incidenten.

De teammanagers dienen in het vervolg bij te houden wie wanneer op cursus 
moet, zodat alle begeleiders (die het nodig hebben in hun werkzaamheden) 
gecertificeerd blijven om eerste hulp te verlenen. Dit kunnen zij vinden in een 
overzicht in Carefriend > Personeelsadministratie > Aflopende certificering.  

Zodra Covid-19 het weer toe laat dat de cursussen terug gaan naar de stan-
daard dan gaat dit direct plaatsvinden. De verwachting is dat dit in mei 2022 
weer mogelijk is. We wachten de voortgang rustig af.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

De cursussen zijn dit jaar Covid19 proof uit-
gevoerd. Daarom hebben we gekozen voor 
een andere locatie, waarin de RIVM maatre-
gelen serieus genomen konden worden. De 
fysieke handelingen zijn hierdoor niet uitge-
voerd, zoals de Heimlich. Iedere cursist had 
een eigen reanimatie pop ter beschikking. 
En is er voor gekozen om verbandleggen op 
eigen lichaam toe te passen.  

De medewerkers waren erg tevreden over 
deze nieuwe cursussen. Ze hebben het als po-
sitief ervaren om dit samen te doen en von-
den de cursus ook persoonsgericht. Het was 
leuk om met collega’s samen te werken en 
hierbij ook het vertrouwde gevoel te voelen.
 
Nederlands Centrum voor 
Bedrijfshulpverlening (NCBHV) 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er 
altijd iets misgaan. De Bedrijfshulpverleners 
(BHV’ers) zijn de medewerkers die op dat 
moment in actie komen. Of het nu gaat om 

iemand die onwel wordt, een wond, brand of 
misschien zelfs een ontruiming. NCBHV traint 
BHV’ers om de juiste actie te ondernemen 
en letsel en schade zoveel mogelijk te beper-
ken. Eventueel totdat de professionele hulp-
verlening (ambulance, brandweer, politie) 
arriveert. BHV’ers zijn het eerste antwoord 
op een calamiteit; op de bekende ‘Wat als…’ 
scenario’s! 
 
Een basisopleiding BHV bestaat uit vier 
 onderdelen en alle onderdelen bestaan uit 
een theoretisch en praktisch deel: 
  Niet-spoedeisende hulp: o.a. verband-

technieken, kneuzingen/verstuikingen en 
uitwendige wonden 

  Spoedeisende hulp: o.a. reanimatie en 
AED-gebruik 

  Brandmiddelen: o.a. sproeischuim, CO2, 
blusdeken 

  Ontruiming: o.a. onderlinge communicatie 
en stappenplan. 

https://www.nibhv.nl/nieuws/corona-virus-updates/#15nov 
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Het managementteam heeft voor ogen 
hun taken en acties vast te leggen. Op deze 
manier worden zaken niet vergeten en redu-
ceerd de kans op verjaren.   

Het managementteam gaat voor het hele jaar 
de vergaderingen wekelijks doorplannen en 
tijdens deze vergaderingen worden alle acties 
genotuleerd. Deze acties worden overge-
nomen in een actietakenlijst. De Bestuurs-
secretaris houdt toezicht op deze lijst.  

De Bestuurssecretaris houdt wekelijks toe-
zicht op de lijst en stuurt managementleden 
aan op hun acties.  
 
Door drukte verschuiven de tijden nog wel 
eens. Hierin zou nog iets meer regelmaat 
 mogen komen.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

We denken in mogelijkheden 

OVERLEGGEN DOE JE REGELMATIG,
MAAR HOE VOLG JE
DE UITKOMENDE TAKEN OP?
 
Het managementteam heeft een actielijst waarop controle 
wordt gehouden door de Bestuurssecretaris 
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OVERLEGGEN DOE JE REGELMATIG,
MAAR MET WIE DAN? 
Duidelijkheid en spelregels tijden een Multidisciplinair casusoverleg  

De teammanagers willen graag duidelijke instructies bieden aan het team 
voor het houden van multidisciplinair casusoverleg (mdo).  

De kwaliteitsfunctionaris heeft de taak gekregen om spelregels omtrent een 
Mdo vast te leggen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de 
privacy van de client, maar ook wat nodig is om een goed gesprek te voeren. 
In het beleidsdocumenten moeten er verschillende scenario’s worden uitge-
dacht en voorgesteld.  

De kwaliteitsfunctionaris heeft een uitgebreid document opgesteld (6 pagi-
na’s), wat beoordeeld is door de teammanagers en de gedragsdeskundige. Sa-
men zijn zij erg tevreden en werkt het in de praktijk naar behoren. Binnen de 
organisatie worden de spelregels ingezet en besproken vooraf aan een MDO
 
Zodra er signalen volgen van tekortkomingen aan informatie dient het docu-
ment te worden verreikt met nieuwe informatie.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

MULTIDISCIPLINAIR CASUSOVERLEG (MDO) EN PRIVACY

INLEIDING
Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg (MDO) zijn er spelregels nodig. De 
uitgangspunten van een MDO zijn:
-
Iedere discipline/organisatie is gehouden aan:
• het beroepsgeheim
• het eigen privacyreglement
•    eigen richtlijnen voor het omgaan met toestemming van de cliënt voor uitwisseling 

van  gegevens met derden in ‘normale situaties’ en ‘bijzondere situaties’

- Het doel van het overleg is vastgesteld.

Relevante doelgerichte bespreking met vermelding van de naam van de cliënt is toege-
staan als de cliënt hiermee heeft ingestemd.
Bij voorkeur is de cliënt (of wettelijke vertegenwoordigers) er zelf bij. 

In dit stuk worden de spelregels voor multidisciplinair casusoverleg beschreven.
Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen
1. bespreking in multidisciplinair casusoverleg in ‘normale situaties’
2.  bespreking in multidisciplinair casusoverleg in ‘bijzondere situaties',  

bij ‘signalen van zorg’.

Gemeten kwaliteit 
is niet hetzelfde
als beleefde kwaliteit!
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MEDEWERKERSTEVREDENHEID  
Het managementteam wil inzicht krijgen op meerde vlakken hoe de organisatie ervoor 
staat en hoe de medewerkers hierover denken.  

Het managementteam wil een kleiner en simpeler medewerkerstevreden-
heidsonderzoek introduceren zodat er op een laagdrempelige manier ge-
vraagd kan worden aan personeel waar zij wel of niet tevreden over zijn.  

De kwaliteitsfunctionaris heeft een formulier gemaakt met hierin 12 vragen 
over de tevredenheid over Active4you. Het document is beoordeeld en goed-
gekeurd door het managementteam. In oktober gaat dit document voorge-
legd worden aan het gehele team tijdens de teamdag. Uit de resultaten moet 
blijken waar aandacht aan besteed zal gaan worden.   
 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgedeeld en ingevuld tijdens 
de teamdag in oktober.  

Punten waar direct aandacht aangeschonken moeten worden zijn: 

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

Conclusie: collega’s werven en werk verdelen onder de collega’s! 

 ☺  ☹
In mijn werk is er sprake van een hoge werkdruk  15  19

 ☺  ☹
Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom  11 23
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Active4you oktober 2021 

*Het anoniem invullen van deze vragenlijst is toegestaan 

Ik ga met plezier naar mijn werk  ☺  ☹

Mijn werk is voor mij uitdagend  ☺  ☹

In mijn werk is er sprake van grote werkdruk  ☺  ☹

Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom  ☺  ☹
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Het bestuur van Active4you vindt het belangrijk om eendracht te creëren in 
de organisatie. Deze eendracht wil je niet alleen uitstralen, maar ook samen 
voelen. Om dit te creëren is het belangrijk om allemaal middels hetzelfde 
principe te werken. Om deze reden vinden zij het belangrijk dat er voor iedere 
groepsbegeleidingsvorm een draaiboek komt. Deze draaiplannen vormen 
overeenstemming waar mogelijk.   

De kwaliteitsfunctionaris stelt samen met de naschoolsebegeleiding het eerste 
draaiboek samen op. Bij ieder andere groepsbegeleidingsvorm stelt zij een 
collega verantwoordelijk voor het opmaken van een vernieuwd draaiboek. Het 
draaiboek van de naschoolsebegeleiding kan hierbij als leidraad en als hand-
vat gebruikt worden. Na het compleet maken van het draaiboek wordt deze 
besproken met de kwaliteitsfunctionaris en het managementteam.

Eind 2021 zijn alle draaiboeken gemaakt op 1 draaiboek na (groepsvorm 
 koken maastricht). Deze volgt in het eerste kwartaal van 2022.  

Ieder jaar moeten de draaiboeken gecontroleerd worden.  
De hoofdverantwoordelijke van de groep is hiervoor verantwoordelijk samen 
met de  kwaliteitsfunctionaris. De kwaliteitsfunctionaris legt openstaande 
 vragen voor aan het managementteam.  

WAAR VIND JIJ ALLE STUUR-
EN WERK-INFORMATIE 
OVER EEN GROEPSBEGLEIDINGSVORM? 
Alle groepsbegeleidingsvormen voorzien van een draaiboek (vast format)  

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS
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VERSCHILLENDE VRAGEN, VERSCHILLENDE 
ONDERWERPEN; 
ALLEMAAL VAN BELANG VOOR GOEDE 
BEGELEIDING 
Een bezoek van de inspectie (IGJ) met een goede waardering voldoen 

De inspectie (IGJ) heeft een bezoek gebracht aan een van de locaties in Maas-
tricht van Active4you. Het doel van die dag voor Active4you was om de in-
specteurs te woord te staan en een eerlijk beeld te geven over de begeleiding 
van Active4you en haar kwaliteit. Aan de hand van deze gesprekken hoopt 
Active4you een duidelijk beeld te hebben gecreërd en de dag af te sluiten met 
een goede waardering/rapport.  

De kwaliteitsfunctionaris en een bestuurslid hebben de inspecteurs te woord 
gestaan evenals een begeleider en een aantal cliënten. De dag is voortgezet 
met vragen en inkijk mogelijkheden in systemen (kwaliteit- en cliëntensys-
teem).   
 

Active4you is erin geslaagd om de dag goed af te sluiten. Het rapport ziet er 
positief uit met een aantal opmerkingen/verbeterpunten. Deze punten wor-
den direct meegenomen in verbetermaatregelen binnen de organisatie.  

 
De verbeterpunten worden in 2022 opgepakt, gemonitord en gecontroleerd 
op naleving door de kwaliteitsfunctionaris.  

PLAN

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3
ZELFREFLECTIE IN TEAMS

HET RAPPORT IS TE LEZEN OP DE VOLGENDE WEBSITE: 
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.

3  Wat zijn de vervolgacties?

In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Active4you verwacht en binnen welke termijn.  
Daarna geeft de inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.

3.1   De vervolgactie die de inspectie van Active4you verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en veldnormen. Active4you voldoet 
grotendeels aan de getoetste normen. 
De inspectie verwacht dat Active4you verbeteracties inzet voor de norm die grotendeels niet voldoet.  
Dit is de norm die in dit rapport als geel is aangeduid. 
De inspectie verwacht dat Active4you verbetermaatregelen zo nodig ook op andere locaties treft.

3.2 Vervolgacties van de inspectie
  De inspectie heeft met dit bezoek een beeld gekregen van de kwaliteit en veiligheid bij Active4you Maastricht. Zij 

gaat er vanuit dat de bevindingen uit hoofdstuk 4 voldoende handvatten geven om aan de normen te (blijven) 
voldoen. Met dit rapport sluit de inspectie het bezoek af. 
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BOUWSTEEN 4;
KWALITEITSRAPPORT EN VISITATIE

In het jaar 2021 was een visitatie inzake 
het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
niet toegankelijk. Veel overleggen 
vonden er niet plaats i.v.m. Covid-19 en 
de geboden voorzichtigheid. Het ziet er 
naar uit dan 2022 weer meer kansen gaat 
bieden. Ondanks Covid-19 hebben we 
zeer regelmatig (digitaal) overleg gehad 
met collega zorginstellingen waardoor er 
op informele basis feitelijk een beperkte 
visitatie plaatsvond.  

In het jaar 2021 heeft er op periodieke 
basis overleg plaatsgevonden tussen: 

  Middels het opzetten van een samenwer-
kingsverband in Zuid-Limburg heeft mini-
maal 2 keer per maand overleg plaatsgevon-
den met diverse zorgaanbieders. Diverse 
onderwerpen zijn tijdens dit overleg bespro-
ken vanaf de opzet van de samenwerking, 
personele problematiek, aanbestedingen en 
corona gerelateerde problematiek.

  Overleg Volwaardig leven (zowel lerende 
netwerken alsmede de groep voor klein-
schalige zorgaanbieders). Dit overleg vond 
gemiddeld 4 keer per jaar plaats en was 
teamgericht 

  Gedagswetenschappers van een viertal 
organisaties hebben periodiek overleg met 
elkaar 

  Active4you neemt deel aan diverse overleg-
tafels op het gebied van bepaalde onderwer-
pen zoals transformatie in de logeeropvang, 
andere opzet voor begeleiding groep etc.  

In 2022 is het voornemen om wel visitatie te 
laten plaatsvinden. Echter, Covid-19 maakt 
dit wel beperkter. Immers locaties kunnen 
niet zondermeer bezocht worden en er wordt 
veel vanuit huis gewerkt.                          
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ZORGCOÖPERATIE

In het jaar 2022 gaat het bestuur 
van Active4you een samenwerking 
starten met 14 andere bestuurders van 
samenwerkende organisaties aan een 
opleidingstraject. 

Na het doorlopen van dit opleidingstraject is 
het de intentie dat bestuurders beter inzicht 
hebben in het zorglandschap en de eigen or-
ganisatie zodat de organisatie verder gepro-
fessionaliseerd kan worden. 
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MEDEWERKERS 2021
PERSONEEL MUTATIES 

Per 31 december 2021 had Active4you 
46 personeelsleden en twee stagiaires 
in dienst. Daarnaast zijn er in Eindhoven 
vijf en in Maastricht twee vrijwilligers 
verbonden aan Active4you. Binnen de 
vestiging Eindhoven werkten 34 mensen 
en de vestiging Maastricht heeft 13 
medewerkers in dienst. Momenteel 
heeft Active4you drie vacatures en twee 
vrijwilligersvacatures open staan.

Verandering personeel:
Het afgelopen jaar hebben er binnen Acti-
ve4you diverse personeelsmutaties plaatsge-
vonden. 
In 2021 heeft Active4you afscheid genomen 
van 13 medewerkers: 
  11 medewerkers hebben ervoor gekozen 
om een andere uitdaging aan te gaan. Veel-
al in vacatures buiten de zorg of in banen 
waarbij voornamelijk overdag gewerkt kon 
worden.
    Van twee medewerkers is het contract niet 

verlengd. 

Ter uitbreiding van de diverse 
teams hebben de onderstaande 
personeelsmutaties plaatsgevonden:
   23 nieuwe medewerkers
    Ter uitbreiding voor het team begeleiders 

zijn er 20 medewerkers gestart
    Er zijn drie medewerkers gestart in overige 

functies
    Active4you heeft drie leerlingen aangeno-

men 
    Vanuit het project coronabanen in de zorg 

zijn 10 medewerkers aangenomen. Mo-
menteel zijn hiervan nog 6 medewerkers in 
dienst.

Momenteel heeft Active4you diverse vacatu-
res open staan. Dit betreffen:
    Persoonlijk begeleider regio Eindhoven
    Persoonlijk begeleider regio Maastricht
    Gedragswetenschapper Maastricht
    Vrijwilligers (chauffeur en schoonmaak-

werkzaamheden)

Voor deze vacatures wordt momenteel ge-
worven via via en middels relevante vacature-
websites (Brabantzorg). Voor de bovenstaan-
de vacatures zijn reeds gesprekken gevoerd 
en zullen de arbeidsvoorwaardelijke gesprek-
ken begin 2022 plaatsvinden. 

Functioneringsgesprekken
In 2021 is met de meeste medewerkers een 
functionerings- en beoordelingsgesprek 
gehouden. Vanwge de druk a.g.v. Covid-19 
hebben we besloten om een gedeelte van 
deze gesprekken over te hevelen naar het 
voorjaar van 2021. Wanneer een nieuwe 
medewerker in dienst komt volgt er in dat 
jaar een functionerings- en beoordelingsge-
sprek. Hierdoor verspreiden we de druk van 
de gesprekken bij de teammanagers. Voor de 
diverse gesprekken is gebruik gemaakt van 
het formulier zoals opgenomen in het kwali-
teitshandboek. 

Interne communicatie
Interne communicatie was een belangrijk 
speerpunt van het jaar 2019, 2020 en 2021. 
Mede door Covid werd dit nog benadrukt. 
Een groot gedeelte van de functiebeschrijvin-
gen zijn herschreven of weer opnieuw onder 
de aandacht gebracht waardoor de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor de medewerkers duidelijker zijn. 

Daarnaast is er ook in 2021 opnieuw een effi-
ciënte taakverdeling voor de teammanagers 
gemaakt, mede voor de verduidelijking naar 
medewerkers en bij vragen weten bij wie ze 
moeten zijn. Tevens zijn alle vacatures ver-
nieuwd en inhoudelijk aangepast. Ook heeft 
het jaar 2021 weer in het teken gestaan van 
Covid-19. Als gevolg hiervan heeft er veel-
vuldig communicatie plaatsgevonden, zowel 
intern- als extern. 

Bijeenkomsten 
In 2021 heeft er één bijeenkomst plaatsge-
vonden met het gehele team. Dit betreft een 
Active4you-dag. Deze dagen staan in het 
teken van overleggen, kritisch kijken naar ons 
eigen functioneren, ervaringen delen met 
elkaar en worden altijd afgesloten met een 
stukje teambuilding. Voor het jaar 2022 wor-
den weer een tweetal data gepland, maar zijn 
we afhankelijk van de Covidontwikkelingen 
wat dit in de praktijk zal uitwijzen. 

Verzuim en arbodienst
Het verzuimpercentage in onze sector is in 
2021 gestegen naar 7,2%. Het verzuim bij 
Active4you is met 14,22% veel ten opzichte 
van de voorgaande jaren, maar substantieel 
minder dan in 2020 (21%). Oorzaken van het 
verzuim waren zeer divers. Voornamelijk was 
er sprake van langdurig verzuim vanwege 
regres van auto-ongelukken (twee medewer-
kers), ernstige ziekte, herstel operaties en een 
enkele medewerkers zijn uitgevallen vanwege 
psychische klachten. Bij zo’n groot percentage 
ziekteverzuim is er logischerwijs sprake van 
een dalende omzet. 

CAO Gehandicaptenzorg
In 2019 is nogmaals gekeken naar de aan-
sluiting bij een CAO. Aangezien Active4you 
veel verschillende doelgroepen en diensten 
heeft is de aansluiting bij een bepaalde CAO 
niet voor de hand liggend. De afgelopen jaren 
hebben we het loongebouw van de CAO Ge-
handicaptenzorg aangehouden. In 2020 heb-
ben we een plan gemaakt om de CAO steeds 
verder te gaan volgen. De CAO verhogingen, 
eindejaarsuitkering en eenmalige-uitkering 
zijn dan ook volledig gevolgd. Op het gebied 
van de LFB-uren is een plan van aanpak ge-
maakt om binnen vijf jaar hier eveneens aan 
de CAO te voldoen. 

In het jaar 2021 hebben de volgende mutaties 
plaatsgevonden met betrekking tot de CAO:
     Loonsverhoging juni 2021
    Eenmalige uitkering september
Ook in het jaar 2022 zal er weer gekeken wor-
den welke aanpassingen hierbij horen. 

Nieuw personeel
Active4you zoekt hoog opgeleide en specia-
listische medewerkers in een steeds krapper 
wordende arbeidsmarkt. Daarnaast worden 
de tarieven vanuit het sociale domein steeds 
verminderd. Dit zorgt voor een patstelling. In 
2020 hebben we onder leiding van Vilans en 
het minsterie (BALc project) een plan uitge-
werkt om nieuwe medewerkers te boeien en 
te binden. Op het gebied van boeien van de 
medewerkers is dit vrijwel afgerond. Het jaar 
2021 stond in het teken van het binden van 
de medewerkers. Daarnaast hebben we, als 
gevolg van de deelname aan bovenstaand 
project, de werving- en selectieprocedure 
aangepast. Ervaringsdeskundigheid wordt nu 
betrokken in de procedure. 
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Opleidingen:
Active4you werkt middels een scholingsplan. 
Jaarlijks krijgen medewerkers cursussen BHV, 
EHBO en bijscholing inzake BIG registratie. 
Daarnaast is besloten om blijven te investe-
ren in begeleidingsmethodieken. Er is voor 
gekozen om een beperkt aantal begeleidings-
methodieken te gaan werken. Dit betreffen:
    Axenroos
    Kids Skills
    Mission Impossible
    RET methodiek

Aangezien de begeleiders geregistreerd 
zijn in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd, vindt 
 Active4you het wezenlijk van belang dat 
middels het volgen van relevante cursussen 
eveneens scholingsaccreditatiepunten gere-
aliseerd kunnen worden. Echter, veel oplei-
dingsinstituten hebben of de accreditatie via 
het SKJ nog niet gerealiseerd of matcht de 
scholing niet volledig met de praktijk. Er is 
dan ook voor gekozen om de scholing in ei-
gen beheer te ontwikkelen (al dan niet door 
het volgen van de ambassador opleiding) en 
deze daarna zelf voor te dragen bij het SKJ 
ter accreditatie. 

Momenteel hebben we een aantal scholin-
gen intern ontwikkeld en deze zijn reeds 
 geaccrediteerd door het SKJ.  
Door het volgen van deze scholingen behaald 
de medewerker zijn benodigde scholingspun-
ten voor de her certificering. 
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REFLECTIE EN 
ONTWIKKELINGEN

MIC’s (Melding Incidenten Cliënten): 
zo noemen wij de meldingen van 
medicatiefouten, incidenten, en 
calamiteiten. Alle meldingen worden 
geregistreerd en in de teamvergaderingen 
besproken. Belangrijk is dat we ervan 
leren als er iets misgaat. 

Bij medicatiefouten wordt samen nagedacht 
over waarom het is fout gegaan. Dan kunnen 
we samen oplossingen zoeken. Een voorbeeld 
van incidenten is agressie. Hierbij is sprake 
van een “dader” en “slachtoffer”. Eventuele 
getuigen van een dergelijke situatie worden, 
kunnen hier ook behoorlijk last van hebben. 
Er dient juist geëvalueerd te worden waarbij 
nazorg voor iedereen mogelijk moet zijn en 
geïnventariseerd moet worden hoe nieuwe 
situaties voorkomen kunnen worden. Uiter-
aard is ditzelfde van toepassing bij medicatie-
fouten en eventuele ongelukken. 

MIC meldingen totaal 102 
(groei van 80 tegenover 2020)
    Medicatiefouten .......................................... 8 
    Agressie ...................................................... 62
    Gezondheid .................................................. 3
    Ongeluk ...................................................... 19
    Weglopen ..................................................... 2
    Calamiteit ..................................................... 2
    Wzd (Wet Zorg en Dwang) .......................... 2
    Seksueel overschrijdbaar gedrag .............. 4
    Klachten ........................................................ 2 

Sinds we gebruik van maken van Carefriend 
kan het MIC melding formulier digitaal wor-
den ingevuld door de medewerkers van Acti-
ve4you. Op deze manier komt het formulier 
direct bij de teammanagers terecht. Dit heeft 

gezorgd voor een enorme groei aan MIC mel-
dingen. Ook kan er op het formulier worden 
aangevinkt of er hulp nodig is vanuit het ma-
nagementteam. Op deze manier proberen we 
(herhalende) signalen beter op te vangen en 
het proces rondom een incident te versnellen. 

Medicatiefouten: 
8 meldingen.
Bij de maandelijkse evaluatie wordt samen 
met de teams naar oorzaak en verbeter-
punten gekeken. Deze worden dan binnen 
de PDCA-cirkel geëvalueerd. In 2018 is de 
procedure ten aanzien van de medicatiever-
strekking aangepast. Hierdoor is de kans op 
medicatiefouten sterk verminderd in 2019, 
2020 en 2021. Ieder jaar controleren we de 
procedure op of er eventuele aanpassingen in 
de werkwijze nodig zijn. In de diverse team-
vergaderingen alsmede nieuwsbrieven is hier 
nog veel aandacht aan besteed. De medewer-
kers zijn bewuster geworden van het feit dat 
ze medicatiefouten maken en aan de hand 
hiervan worden nu meer MIC meldingen 
betreft medicatiefouten geschreven. Ondanks 
het feit dat we er vanuit waren gegaan dat 
de procedure omtrent medicatieverstrekking 
duidelijk was is gebleken dat dit niet voor ie-
dereen van toepassing was (nieuwe collega’s 
en cliënten). Er is dan ook een filmpje opge-
nomen om deze procedure te verduidelijken. 
Dit filmpje is te vinden op Scienta (voor mede-
werkers) en op onze website (voor cliënten).

Gezondheid:  
3 meldingen 
Daar een aantal clienten te maken hebben 
met een bepaald ziektebeeld kan het niet 
voorkomen worden dat er incidenten ont-

REFLECTIE

staan door ziekte. Indien nodig worden deze 
incidenten besproken met artsen/huisartsen.  

Agressie: 
62 meldingen. 
Naast het feit dat deze incidenten altijd direct 
worden opgepakt en de betrokkenen de no-
dige begeleiding krijgen, worden deze mee-
genomen bij de individuele risicoanalyse van 
de cliënt. Regelmatig wordt er eveneens extra 
advies gevraagd aan de gedragsdeskundige 
om herhaling te voorkomen. Signalerings-
plannen helpen de eerste signalen van over-
vraging te herkennen en op tijd bij te kunnen 
sturen. 

Verbeterpunt: 
Bij elke cliëntevaluatie dient de risico-inven-
tarisatie ingevuld te worden. Dit wordt nog 
onvoldoende toegepast. In het jaar 2022 
gaan we het risico-inventarisatie formulier 
toevoegen aan Carefriend, zodat medewer-
kers dit formulier eenvoudig kunnen invullen, 
minimaal 1 per jaar voor iedere cliënt. In het 
verleden werd het invullen van dit formulier 
nog tegen gehouden door de cliëntenraad. 
Zij vonden dat er al teveel administratie en 
formulieren bij de begeleiding betrokken wer-
den. Om deze reden is het nog even afgehou-
den. In 2022 gaan we dit in samenspraak toch 
doorvoeren uit veiligheidsoverwegingen.  

Ongelukken: 
19 meldingen, waarvan gelukkig geen 
ernstige ongelukken. 
Het gaat hier om situaties zoals vallen tijdens 
het spelen, tand door lip door een ongeluk-
je, druppel warm water op hand gevallen en 
vallen over een trapje. 

Verbeterpunt: 
Het MIC meldingen formulier is per januari 
2022 zo aangepast dat het kopje ongeluk-
ken apart aangevinkt kan worden. Zodat het 
inzichtelijker is wanneer het om een incident 
of ongeluk gaat. 

Weglopen: 
2 meldingen, waarbij er niemand voor langere 
tijd zoek is geraakt. 

Calamiteit:  
2 meldingen, zoals bewust brandmelders af 
laten gaan (door cliënten). 

WZD:
2 meldingen. Organisatorisch breed had het 
managementteam meer meldingen verwacht 
over WZD. Aangezien er onlangs duidelijk is 
geworden dat we hier vaker mee te maken 
hebben dan door begeleiders zelf in kaart 
was gebracht. 

Verbeterpunt: 
In het jaar 2022 gaan we medewerkers meer 
inzichtelijk maken wat WZD inhoud en wan-
neer zei dit toepassen. Het managementteam 
dient zich hier eerst verder in te verdiepen. 

Seksueel overschrijdbaar gedrag:
4 meldingen, waarbij het gaat om puberaal 
gedrag, zoals geslachtsdeel willen tonen aan 
omstanders. 

Klachten:
2 meldingen. Hier komen we in het volgende 
kopje ‘’klachtenprocedure’’ kort inhoudelijk op 
terug. 
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KLACHTENPROCEDURE

Active4you heeft eind 2018 haar klachtenpro-
cedure aangepast. De cliëntenraad is hierover 
geïnformeerd in een vergadering en deze 
 regeling is gepubliceerd in de nieuwsbrief. 
Ook is alle informatie op de website te vinden.  
Door deze wijzigingen is het bij Active4you 
mogelijk om op drie verschillende 
manieren een klacht in te die-
nen: 
    Via de interne klachtenfunctio-

naris;  
    Via de externe klachtenfunctiona-

ris of 
    Via de externe klachtencommissie 

waar Active4you bij aangesloten is.  

Daarnaast is het door de invoering van 
de AVG mogelijk om op het gebied van 
privacy een klacht in te dienen bij onze 
 Functionaris Gegevensbescherming of de 
Autoriteit  Persoonsgegevens.  

In 2021 zijn er twee cliëntsignalen en/of 
klacht door de interne klachtenfunctionaris 
behandeld. De klachten hadden een relatie 
met (mis)communicatie en het niet nakomen 
van begeleidingsafspraken. Beiden klachten 
zijn naar tevredenheid opgelost. In 2021 is 
er naar aanleiding van de reeds ingedien-
de klacht geen contact opgenomen met de 
 Autoriteit Persoonsgegevens.  
Tevens is er in 2021 geen gebruik gemaakt 
van de geschillencommissie zorg. 

KLACHTEN EN GESCHILLEN 

Ontevredenheden en kritische vragen wor-
den direct bekeken en er komt een gesprek 
met de betrokkenen. De leden van het ma-
nagementteam zijn goed benaderbaar, zowel 
voor cliënten als medewerkers. Het open 
gesprek voorkomt klachten en lost proble-
men vaak direct op. Elkaar kunnen vinden 
en betrouwbaar zijn is belangrijk. Active4you 

bevordert een cultuur van openheid en kriti-
sche houding. Het is belangrijk in gesprek te 
zijn en de verschillende invalshoeken samen 
te bekijken. Documentatie van gesprekken is 
vaak op individueel niveau terug te vinden in 
aanpassingen van zorgplannen, doelstellin-
gen jaargesprekken of individuele gespreks-
verslagen in de cliëntdossiers.  
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AUDITS

Kwaliteit in ons werk is van belang, zowel 
voor de cliënt, de medewerker alsmede 
het goed laten verlopen van de diverse 
processen in de organisatie. Daarom vinden 
wij het checken van de organisatie op 
kwaliteitsniveau een standaard procedure. 
Dit gebeurt middels het uitvoeren van 
interne audits (algemeen), vergaderingen, 
interne audits door een Functionaris 
Gegevensbescherming en het laten uitvoeren 
van een externe audit.  

Auditor 
In 2021 vonden de interne audits plaats 
conform de methode met één auditor. Dit is 
dezelfde aanpak als in 2022. De kwaliteits-
functionaris is aangesteld als auditor. Zij audit 
de gehele organisatie en vertegenwoordigd 
tevens de externe audits. In 2021 heeft er wel 
een aanpassing plaatsgevonden door meer-
dere groepen afzonderlijk te auditen, zoals de 
begeleiders, het managementteam, maar ook 
de zorgplannen en andere processen.  

Interne audit 
Voor het jaar 2020 jaar stonden er grootse 
plannen op de planning, zoals het verdubbe-
len van de interne audits. Door Covid19 is dit 
helaas niet gelukt. Locaties werden niet meer 
gebruikt en niet alle begeleidingsvormen kon-
den doorgaan. In 2021 hebben we dit doel 
herpakt en is het gelukt! 
 
DE VOLGENDE AUDITS HEBBEN 
PLAATSGEVONDEN: 
    Teammanagers: 2x in het jaar 2021 
    Clientenbureau: 1x in het jaar 2021 
    Begeleiders: 2x in het jaar 2021 

    Zorgplannen: 1x in het jaar 2021  
(de bedoeling was 2x per jaar, niet gelukt 
door software problemen) 

    Privacy: 2x in het jaar 2021 
    Medicatiecursus tevredenheid: 1 x apart,  

2x middels interne audit begeleider 
 
Naast deze interne audits heeft er 1 externe 
audit plaatsgevonden. Alle audits zijn volledig 
uitgewerkt en waar mogelijk zijn verbeterac-
ties uitgevoerd. Per audit betroffen het uitge-
breide audits, maar wel voornamelijk gericht 
op het primaire proces. 

Specifieke onderwerpen die besproken zijn in 
o.a. de audit van de begeleiders:  
    Het belang van een up to date zorgdossier. 

Denk hierbij aan rapportages, zorgplannen, 
afmeldingen; 

    Het belang en aantoonbaarheid van PD-
CA-cyclus (zowel op organisatie- als op 
cliëntniveau);  

    Privacy van de client/medewerkers (gehele 
organisatie); 

    Het gebruiken en laten informeren door 
het kwaliteitssysteem, Scienta;  

    Het gebruik van Carefriend; 
    Vergaderingen (Teams); 
    Scienta 
    Cursussen; 
    Het gebruik van prospectieve en reactieve 

risicosignalering;  
    Medicatieveiligheid; 
    Bedrijfsveiligheid; 
    Ziekmelden; 
    RI&E; 
    Werkgeluk; 
    Covid19 beleid en uitvoeren werkzaamhe-

den tijdens Covid19 periode. 

Uit de diverse audits zijn de onderstaande 
conclusies gesteld en zijn er verbeteracties 
doorgevoerd: 
    Nodig: Kleine aanpassingen aan het MIC 

melding formulier; 
    Te kort aan collega’s blijft een rol spelen 

m.b.t. werkdruk; 
    Teammanagers zijn niet tevreden over het 

inwerktraject van nieuwe collega’s; nieuwe 
checklist volgt 

    Interne communicatie middels Scienta over 
Covid word positief ervaren; 

    Er heerst intern onduidelijkheid over het 
medicatiebeleid. Medicatie audit en een 
verbeterplan volgt; 

    Scienta up to date houden en niet laten 
verouderen; 

    Zorgplannen en evaluaties moeten op orde 
zijn. Carefriend gaat hier taken aan koppelen;  

    Werkplek voelt nu door Covid19 niet altijd 
veilig. Niet alle locaties voldoen aan vol-
doende ramen om te ventileren. 

    Vergaderingen hebben voortgang gevon-
den middels Teams i.p.v. face to face. De 
voortgang is positief, maar persoonlijke 
gesprekken worden gemist (niet mogelijk 
door Covid-19). 

    RI&E vragenlijsten zijn als positief ervaren. 
Het was wel veel. Tip: vooraf afspreken wie 
welke locatie beoordeeld. En dit benoemen 
in de RI&E. > Vervolg actie; nieuwe RI&E 
2022 

    Alle medewerkers houden zich goed aan 
het beschermen van persoonsgegevens en 
zijn zich bewust hiervan.  

    Het werkgeluk van de medewerkers lijkt 
weer iets te dalen, mede door de werkdruk 
en het te kort aan collega’s 

Functionaris gegevensbescherming en 
kwaliteitsfunctionaris: 
De kwaliteitsfunctionaris en de functionaris 
gegevensbescherming controleren op basis 
van maandelijkse steekproeven of er afwij-
kingen zijn in de registratie van de zorg. Een 
belangrijk onderdeel hierbij is het vaststellen 
of de cliënt beschikt over een geldig zorgplan 
en evaluatie. Ook is er toezicht op toestem-
mingsverklaringen. Bij de eerstvolgende 
controle controleren deze functionarissen 
of de gewenste verbeteringen daadwerkelijk 
zijn gerealiseerd en rapporteert hier vervol-
gens over aan de raad van bestuur. In 2021 
zijn er aanzienlijk meer steekproeven gedaan 
dan in 2020. Ook dit als gevolg van Covid19. 
In 2020 is Active4you de samenwerking met 
Carefriend gestart. Carefriend monitort alle 
zorgplannen en geeft een melding wanneer 
er een zorgplan ontbreekt. Vanaf oktober 
2020 ondersteund de Kwaliteitsfunctionaris 
de teammanagers door ze op de hoogte te 
houden van ontbrekende zorgplannen.  

Doelen 2022 audits/controles  
Planning audits 2022 

Interne audit begeleiders  3x per jaar 
Interne audit AVG (in audit Begl./CB/MT 3x per jaar 
Interne audit Clientenbureau  1x per jaar 
Interne audit MT  1x per jaar 
Interne audit Medicatie  3x per jaar 
Interne controle zorgplannen  Maandelijks 
Interne controle MIC meldingen/  
klachten  Maandelijks 
Interne controle post  3x per jaar 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek  2x per jaar 
Clienttevredenheidsonderzoek  
Dagbesteding  2x per jaar 
Clienttevredenheidsonderzoek overige  
groepen (poster)  2x per jaar 
Clienttevredenheidsonderzoek  
individueel  1x per jaar 
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Carefriend is sinds 2020 op meerdere manie-
ren productief ingezet. Ook in het jaar 2021 is 
hier een grote efficiency slag in gemaakt.   

Tijdens de interne controles is er specifiek 
aandacht besteed aan de aanwezigheid, 
actualiteit en ondertekening door cliënt van 
de zorgovereenkomst, het zorgplan, de we-
kelijkse/maandelijkse rapportages. Tevens is 
expliciet gekeken of de cliënt tevreden is over 
de zorg en of de PDCA-cyclus en digitaal het 
rapporteren op de zorgdoelen zichtbaar en 
herkenbaar zijn.  

    n de controle blijkt dat de zorg- en dienst-
verlening conform de indicaties (urenin-
zet is niet altijd conform afspraak) wordt 
geleverd. Er zijn echter wel verschillen 
zichtbaar in de kwaliteit van zorgdossiers 
vanuit diverse medewerkers, maar over het 
algemeen is een doorlopende vooruitgang 
van het afgesproken resultaat zichtbaar. 
Aspecten welke van toepassing waren zijn:  

    Dit is een ieder jaar terugkerend doel; Niet 
iedere cliënt heeft een actueel en onderte-
kend plan; het ondertekenen van het zorg-
plan dient te gebeuren door cliënt/wettelijk 
vertegenwoordiger. Dit kan inmiddels door 
middel van Carefriend. Hiermee vermin-
dert de kans dat deze nog wel eens bij de 
client thuis blijft liggen en wordt vergeten 
om terug op te sturen. Op deze manier zijn 
we wel meer afhankelijk van ouders die de 
verantwoordelijkheid moeten nemen om 
het digitaal te ondertekenen.  

    Dit is een ieder jaar terugkerend doel; er 
dient nog meer aandacht besteed te wor-
den aan het betrekken van de ouders/

vertegenwoordigers en/of andere betrok-
kenen bij de begeleiding en deze afspraken 
eveneens vermelden in het zorgplan; 

    Het invullen van de Toestemmingsverkla-
ringen gebeurt onvoldoende; In het jaar 
2022 willen we samen met Carefriend 
kritisch kijken naar welke mogelijkheden 
de software heeft om dit probleem om te 
lossen. 

    De risico-inventarisaties worden niet in-
gevuld; deze gaan per 2022 ook middels 
Carefriend ingevuld worden waardoor we 
verwachten dat deze wel ingevuld gaan 
worden.  

 Externe audit: 
Op 2 maart 2021 is door DNV-GL een ISO/
HKZ-opvolgingsaudit uitgevoerd en de transi-
tie naar de nieuwe norm versie 2015 is ge-
toetst en akkoord bevonden. De organisatie 
heeft intensieve jaren achter de rug met een 
verzwaring van de zorgvraag en de transitie 
van de AWBZ naar de WMO. Active4you heeft 
zich hierbij goed georiënteerd op de toekomst, 
de doelgroepen en de bijbehorende zorgvra-
gen. Dit heeft veel inspanningen gevraagd, de 
Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus ondersteunt 
hierbij. Het certificaat heeft een beperkte 
geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse 
toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt her-
certificatie plaats. De volgende tussentijdse 
audit staat gepland voor 8 maart 2022. 

Sterke punten vanuit de externe audit 2021:   
    Middels de aanschaf van Scienta worden 

alle processen en procedures voor alle    
medewerkers makkelijker toegankelijk.  

    Kwaliteit staat in een hoog vaandel 

    Middels de aanschaf van Carefriend is er 
meer overzicht en verbetering in de pro-
cessen van de cliëntendossiers. Hierdoor 
maken we een grote efficiency slag. 

    Active4you is serieus bezig met kwaliteit en 
denkt na over haar verschillende processen.  

    Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam, 
daar is nadrukkelijk op gestuurd en dit is 
aantoonbaar.  

    Middels de inzet van Carefriend worden 
zowel cliënten alsmede ouders en/of 
 vertegenwoordigers actiever betrokken bij 
het zorgproces.   

    Zorgplannen kunnen digitaal worden 
 ondertekend.  

De beoordeling van de auditor voor het werk 
op de afdelingen was zeer goed, een groot 
compliment aan de teammanagers en bege-
leiders van de diverse teams.  

Leveranciersbeoordeling 
Ieder jaar beoordeeld Active4you de leve-
ranciers waar zij de grootste (of standaard) 
inkopen hebben gedaan of de meeste pro-
ducten hebben afgenomen. Het bestuur van 
Active4you vindt het belangrijk om in prijs 
verhouding goede kwalitatieve producten in te 
kopen. Daarom wordt er kritisch gekeken naar 
de producten die worden ingekocht. Ten aller 
tijden zullen er recensies worden bekeken of 
worden opgevraagd. Ook vindt er intern meer-
dere malen per jaar een vragenronde plaats in 
bijvoorbeeld de organisatie van de Logeerop-
vang. Op deze manier wil het bestuur polsen 
over te tevredenheid van de gebruikte accom-
modaties en wat er beter kan. Hierop kan wor-
den gelet tijdens de volgende inkoopronde.  
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ONTWIKKELPUNTEN

In de voorgaande hoofdstukken is 
uiteengezet hoe we werken, welke 
kwaliteitsverbeteringen in ontwikkeling 
zijn en welke aandachtspunten wij nog 
verder willen verbeteren. We hebben de 
beleving van cliënten, eventuele ouders/
vertegenwoordigers beschreven: over hoe 
het nu gaat en wat de individuele cliënt 
van geplande kwaliteitsveranderingen zal 
merken. In dit hoofdstuk beschrijven we 
beknopt de gemaakte keuzes ten aanzien 
van de kwaliteitsverbetering.  

Wat gaat goed?  
Vanuit verschillende richtingen vragen en 
krijgen we feedback over de begeleiding van 
Active4you. Dat gebeurt in de dagelijkse prak-
tijk, van cliënten, ouders en vertegenwoor-
digers. Maar ook op gestructureerde wijze 
tijdens de jaarlijkse zorgplanbesprekingen, 
MDO’s, de cliëntenraad, de interne en exter-
ne audits, etc. De bouwstenen uit het lande-
lijk kwaliteitskader 2017-2022 dragen hier aan 
bij. De informatie die uit de meting cliënter-
varing groepsgewijze begeleiding is gekomen, 
laat zien dat we in essentie goed bezig zijn in 
het bieden van goede begeleiding. De ruime 
voldoende bij de tevredenheid van cliënten, 
verwanten en medewerkers, positieve oorde-
len over een breed scala aan aspecten die te 
maken hebben met de geboden begeleiding 
worden kwantitatief als kwalitatief onder-
bouwd.  

Wat kan beter?  
Als vertrekpunt voor de vraag ‘Wat kan beter’ 
kijken we nogmaals naar de kernwaarden van 
de Active4you: 

    In al onze contacten en activiteiten zijn 
onze kernwaarden te herkennen. 

    Kwaliteit in zorg, door goed opgeleide 
medewerkers en een onafhankelijke kwali-
teitstoetsing door HKZ certificering. 

     Bevlogen, voor onze cliënten zetten we 
graag een stapje extra. 

    Eigenzinnig, we denken áltijd in mogelijkhe-
den en gaan uit van de eigen kracht van het 
individu. 

    Werken aan meetbare doelen, samen met 
de cliënt zetten we de hulpvraag om in 
SMARTi (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch, Tijdsgebonden, inspireren) 
doelen. 

    Samen met, in de overtuiging dat de weg 
er naar toe zeker zo belangrijk is als het uit-
eindelijke doel. Wij staan naast de cliënten 
om samen het maximale uit een begelei-
dingsproces te halen. 

    Zorg op maat, met een passend en flexibel 
aanbod. 

    Gedragen ontwikkelingen (veranderingen 
waarbij een team heeft meegedacht) wor-
den sterker uitgevoerd en uitgedragen. 

    Groots in het klein, kleinschaligheid bij 
groepsgewijze begeleiding. 

Van vrijwilliger tot gedragswetenschapper, 
van begeleider tot medewerker cliëntenbu-
reau; iedereen binnen onze organisatie zet 
zich in om de cliënten zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 

ACTIEPLAN

PRIORITEITEN OM TE VERBETEREN
(2021-2022)

De bevindingen uit dit kwaliteitsrapport 
sluiten naadloos aan op de conclusies uit 
de input van de medewerkers welke eind 
2021 gegeven is. Deze conclusies hebben we 
uitgewerkt in concrete ontwikkelpunten, 
zodat we de verbeteringen en 
veranderingen in de praktijk verder kunnen 
uitwerken, implementeren, evalueren en 
door ontwikkelen. Zo blijven we continu in 
beweging.

Een valkuil van ons is dat er nieuwe plannen 
worden bedacht en uitgesproken, maar dat 
deze niet altijd duidelijk en gestructureerd 
worden uitgewerkt, opgevolgd en bijgesteld. 
Op deze manier wordt vaak maar een deel 
van de Plan-Do-Check-Act-cyclus ingezet 
(PDCA-cyclus) en blijft bijvoorbeeld Plan-Do-
Plan-Do zich herhalen. Het opstellen van een 
jaarlijks kwaliteitsrapport en het samenstellen 
van een taakgroep met kwaliteit als thema 
dragen beiden bij ontwikkeling van het kwali-
teitsmanagement.  

In deze taakgroep besteden we meer aan-
dacht aan ‘try and test’ als onderdeel van de 
tweede en derde stap van de PDCA-cyclus. 
We wisselen immers ervaringen van de diver-
se teams uit, leren van hun bevindingen in de 
praktijk en kunnen een plan bijschaven om 
vervolgens breder te implementeren in de 
organisatie. Zo blijven we continu verbeteren, 
op een meer gestructureerde wijze. 
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Op het gebied van bouwsteen 1 willen we 
meer inzicht in wat er speelt achter de zorg 
en rondom de client, zoals hoe kan de bege-
leiding in de praktijk doorgang vinden tijdens 
Covid-19, hoe kunnen we clienten betrekken 
bij het aannemen van nieuwe begeleiders, 
wanneer schrijft een begeleider een inciden-
tenmelding over de client en hoe kan het 
programma Carefriend de clienten en mede-
werkers het beste informeren en in de prak-
tijk bijstaan.  

Op het gebied van bouwsteen 2 willen we 
meer inzicht verkrijgen in de daadwerkelijke 
mening en ervaringen van de cliënten, de 
wettelijk vertegenwoordigers en de cliënten-
raad. Dit hebben we gedaan doormiddel van 
tevredenheidsonderzoeken. In 2021 willen we 
een jeugdraad opstarten. In 2022 willen we 
meerdere clientenraden opstarten in zowel de 

regio Noord als Zuid om meer inzicht te ver-
krijgen in de meningen van de clienten. Voor 
onze medewerkers willen we ook meerdere 
korte tevredenheidsonderzoeken toepassen, 
zodat het bestuur en de teammanagers waar 
mogelijk kunnen anticiperen op de vragen en 
behoeften van de medewekers. Daarnaast 
zullen er teriare arbeidsvoorwaarden worden 
opgesteld en aan de medewerkers worden 
aangeboden. Met deze voorwaarden hoopt 
het bestuur de medewerkers een verhoogd 
tevredenheids gevoel te bieden.   

Wat betreft bouwsteen 3 willen we meer 
planmatig en middels terugkerende checklists 
en procedures te werk gaan. Dit moet gaan 
zorgen voor structuur, rust en regelmaat voor 
onze medewerkers. Dit vergroot de kans om 
kwaliteit te waarborgen. Tevens zal dit de 
werkdruk verlagen.  

DAT VINDEN WIJ 
HEEL NORMAAL! 

Hierbij beschrijven we de geprioriteerde ver-
beteringen uit het kwaliteitsrapport, die naar 
voren komen in afstemming met de cliënten-
raad en overige input. Het kwaliteitsrapport is 
bovendien bewust voorgelegd aan de mede-
werkers van Active4you. Gezamenlijk dingen 
ontwikkelen en verbeteren, dat vinden we 
belangrijk. Dat werkt het beste als we met z’n 
allen voor hetzelfde gaan. Ons doel daarbij 
is een gezamenlijk gedragen verantwoorde-
lijkheidsgevoel, kijkend naar de individuele 
zorgvraag van de cliënt. Daarnaast ontvangen 
we regelmatig feedback dat we onze organi-
satie wat meer in de etalage mogen zetten. 
Mooie locaties, een warme sfeer, het klein-
schalige karakter en het kennen van de cliënt 
wordt regelmatig als positieve eigenschappen 
gekenmerkt.  

De verbinding aangaan in de dagelijkse contac-
ten blijft het uitgangspunt. Het is een ‘en-en-ver-
haal’, waarbij het contact tussen medewerkers 
en cliënten leidend is en het begeleidingsplan 
daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Als we terugblikken naar de ontwikkelpunten 
van 2021 dan zien we dat Active4you een gro-
te groei in kwaliteitsprocedures heeft doorge-
maakt. Er is in de afgelopen tijd veel aandacht 
besteed aan de Governance code, personeel-
shandboek, ziekmeldingsprocedure, CAO, 
zorgplannen, risicotaxaties (RI&E), Wet zorg 
en dwang en diverse kwaliteitsprocedures.   

Privacy  
Ook is er dit jaar weer veel aandacht besteed 
aan de privacy van de cliënten (en medewer-
kers) en de praktische en theoretische im-
plementatie van de wetten van de Algemene 
verordening Gegevensbescherming. Hiervoor 
is er een Functionaris Gegevensbescherming 
aangesteld. Om kwaliteit zo goed mogelijk te 
waarborgen en bewustwording te creëren 
werken we middels een kwaliteitssysteem, 
oftewel een organisatorisch dashboard, ge-
naamd Scienta.  

Alle groepen voorzien van een actueel 
draaiboek in Scienta: voltooid! 
Alle groepsbegleiding momenten waren voor-
zien van een Draaiboek. Deze waren niet in 
alle gevallen geheel up to date. Onlangs zijn 
de budgetten intern bijgeschaafd en zijn er 
wat wijzigingen doorgevoerd door het wisse-
len van personeel. Om met een schone lei en 
duidelijkheid te kunnen beginnen hebben we 
eerst naar onszelf en de locaties gekeken. We 
hebben waar mogelijk een vast format ge-
bruikt, zodat iedere medewerker bekend raakt 
met de draaiboeken, met daarin specifiek de 
gegevens van de verschillende locaties. Alle 
gegevens die een medewerker nodig heeft om 
de groep te kunnen begeleiden staan in dit 
document en zijn terug te lezen in Scienta.  

Meerdere korte en diverse interne  
audits uitvoeren
Het managementteam heeft in 2020 samen 
met de kwaliteitsfunctionaris besloten dat 

VERBETERTHEMA’S
(2022)
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er meer interne audits dienen te volgen. 
Voorgaande jaren werd er één tot twee keer 
per jaar een audit uitgevoerd. In 2021 is het 
dubbele aantal audits uitgevoerd in vergelij-
king tot 2021. Ook voor 2022 is er weer een 
nieuwe planning opgesteld.  
 
ICT calamiteitenplan: voltooid! 
Op het gebied van BHV heeft Active4you een 
noodplan. Wat doe je als er brand uitbreekt? 
Maar wat doe je als er een gevaarlijke virus 
op je computer zit en hierdoor je computer 
overgenomen wordt? Dit was nog een vraag 
in 2020. In 2021 hebben we hieraan vorm ge-
gegeven. Een bestuurslid, het team ICT en de 
kwaliteitsfunctionaris hebben samen gesprek-
ken gevoerd en zijn tot een ICT calamiteiten-
plan gekomen. Mocht er onverwachts een 
cyberincident ontstaan, dan kan dit document 
als handvat toegepast worden. Ook vind er 
ieder jaar een oefening plaats.  

Wanneer we vooruit blikken naar de ontwik-
kelpunten van 2022 zien we dat net zoals in 
2021 sommige onderwerpen terugkomen. 
Nu in een verder stadium, daar er groei en 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden. In eerde-
re externe audit werd bevonden dat wij ons 
erg goed aan het focussen zijn op professi-
onalisering. Hierop willen we graag blijven 
doorpakken. De volgende thema’s/ambities 
zullen worden opgepakt en uitgewerkt door 
het managementteam en geëvalueerd in het 
volgende kwaliteitsrapport in het jaar 2022: 

Ambities voor 2022 in het kort:
    Behoud personeel
    Uitvoering, evaluatie en eventueel bijstelling 

plan boeien en binden van medewerkers
    Werkbegeleiding vind minimaal 1x per 6 tot 

8 weken plaats
    Iedere 6 weken teamoverleg
    Conform afspraak collegiale intervisie
    Medewerkerstevredenheid minimaal 7,5
    Ziekteverzuim maximaal 7% (kortdurend 

ziekteverzuim)

Overige belangrijke onderwerpen/doelen 
waar aan gewerkt zal worden in het jaar 
2022 (in het kort):
     In het jaar 2022 gaat het bestuur van Ac-

tive4you ook starten samen met 9 andere 
bestuurders van samenwerkende orga-
nisaties aan een opleidingstraject. Na het 
doorlopen van dit opleidingstraject is het 
de intentie dat bestuurders beter inzicht 
hebben in het zorglandschap en de eigen 
organisatie zodat de organisatie verder 
geprofessionaliseerd kan worden.

    De client dient ieder jaar een risicoformu-
lier in te vullen. Dit is de verantwoordelijk-
heid van de begeleider. De teammanagers 
en de kwaliteitsfunctionaris zullen hier 
toezicht op dienen te houden.

    Verdere oprichting Jongerenraad Active4you 
en oprichting cliëntenraad Maastricht

     Er dient een nieuwe RI&E worden uitge-
voerd en getoetst te worden 

     Het stagebeleid dient te worden herzien 
i.v.m. nieuwe functies en aanstellingen

    De laptops worden verder vervangen door 
Chromebooks

    Het Cyberstappenplan krijgt vervolg door 
jaarlijks een Cyberincidentenoefening uit te 
voeren

    De Kwaliteitsfunctionaris dient ieder 
 kwartaal een standaard rapport aan MT 
te leveren vanuit Carefriend m.b.t. MIC- 
meldingen, klachten en zorgplannen

    MT dient overzicht hebben in Carefriend 
m.b.t. openstaande en afgeronde zorgplan-
nen, evaluaties en rapportages (in samen-
werking met de kwaliteitsfunctionaris)

    Het bestuur van Active4you gaat het SKJ 
werkgeverstraject laten accrediteren

    Het registratieformulier melding 
vertrouwens persoon zal in werking  worden 
gesteld voor de interne vertrouwens-
persoon middels Carefriend 

    Wij zijn staan voor u paraat en 
leveren zorg op maat. 
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  In het jaar 2022 gaat het bestuur van 
 Active4you ook starten samen met 9 
 andere bestuurders van samenwerkende 
organisaties aan een opleidingstraject. Na 
het doorlopen van dit opleidingstraject 
is het de intentie dat bestuurders beter 
inzicht hebben in het zorglandschap en de 
eigen organisatie zodat de organisatie ver-
der geprofessionaliseerd kan worden. 

  De client dient ieder jaar een risicoformu-
lier in te vullen. Dit is de verantwoordelijk-
heid van de begeleider. De teammanagers 
en de kwaliteitsfunctionaris zullen hier 
toezicht op dienen te houden.  

  Verdere oprichting Jongerenraad Acti-
ve4you en oprichting cliëntenraad Maas-
tricht 

  Er dient een nieuwe RI&E worden uitge-
voerd en getoetst te worden 

  Het stagebeleid dient te worden herzien 
i.v.m. nieuwe functies en aanstellingen 

  De laptops worden verder vervangen door 
Chromebooks 

  Het Cyberstappenplan krijgt vervolg door 
jaarlijks een Cyberincidentenoefening uit  
te voeren 

  Kwaliteitsfunctionaris dient ieder kwartaal 
een standaard rapport aan MT te leveren 
vanuit Carefriend m.b.t. MIC-meldingen, 
klachten en zorgplannen 

  MT dient overzicht hebben in Carefriend 
m.b.t. openstaande en afgeronde zorgplan-
nen, evaluaties en rapportages (in samen-
werking met de kwaliteitsfunctionaris) 

  Het bestuur van Active4you gaat het SKJ 
werkgeverstraject laten accrediteren 

  Het registratieformulier melding vertrou-
wenspersoon zal in werking worden ge-
steld voor de interne vertrouwenspersoon 
middels Carefriend 

OVERIGE BELANGRIJKE ONDERWERPEN
EN DOELEN WAAR AAN GEWERKT ZAL 
WORDEN IN HET JAAR 2022 (IN HET 
KORT)
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