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Hoofdstuk 1 Voorwoord 
 
In dit jaarverslag vindt u een veelheid aan informatie waarmee wij een beeld schetsen van de 
geleverde zorg en ontwikkeling binnen Huize Lindeboom. Wij leveren sinds mei 2016 zorg aan 
mensen met een licht verstandelijke beperking.  
 
Onze missie is om onze cliënten een veilige woonplek aan te bieden, waarin ze kunnen werken 
aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zelfvertrouwen en eigenwaarde vormen voor ieder 
persoon de basis om zich van daaruit verder te ontwikkelen.  
 
Een plek waar respect en liefde centraal staat. Een plek waar we om elkaar geven; Huize 
Lindeboom.  
Wij zijn een kleinschalig wooninitiatief (gezinshuis) die plaats biedt aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Cliënten wonen bij ons op het erf, in hun eigen appartement. Het 
woonhuis fungeert als steunpunt, hier woont de begeleiding. Cliënten hebben een eigen 
appartement, maar kunnen ook in het woonhuis terecht. Zo kunnen zij in het woonhuis 
ontbijten, lunchen en avondeten, maar ook bijvoorbeeld met de begeleiding tv kijken.  
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Hoofdstuk 2 Wonen en Welzijn 
 

2.1 Wooncomfort 
De cliënten hebben allemaal een eigen appartement met woon- slaapkamer en badkamer met 
toilet. Cliënten geven aan dat ze voldoende privacy hebben en prettig wonen in hun 
appartement. Volgens de cliënten wonen zij in een prettige omgeving en zijn alle benodigde 
voorzieningen in de buurt.  
 

2.2 Zinvolle dag invulling 
Alle vier de cliënten hebben een. Hier voelen zij zich betrokken op hun werk, de werkzaamheden 
en hun collega’s. Op hun dagbesteding kunnen zij zich verder ontwikkelen. Naast de 
dagbesteding hebben de cliënten ook hobby’s. Gamen is een hobby die bij velen terugkomt, 
daarnaast gaan ze ook uit met vrienden, hebben contact met vrienden en familie. De cliënten 
geven aan tevreden te zijn met hun dag invulling en in algemene zin ‘het leven’.  
 

2.3 Activiteiten buiten de deur 
Huize Lindeboom probeert regelmatig activiteiten te organiseren. Op deze manier komen onze 
cliënten onder de mensen en blijven ze hun grenzen verleggen, want zo’n uitje (naar een 
vreemde omgeving met onbekende mensen) is voor sommige best spannend. 
Dit jaar zijn we een aantal keren uiteten geweest, zijn wij gaan poolen en naar de bioscoop 
gegaan en zijn we op vakantie geweest in het buitenland. Voor sommige betekende dit voor het 
eerst vliegen. Zij vonden het erg spannend, maar zij hebben ook ontzettend genoten.   
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Hoofdstuk 3 Leren en verbeteren kwaliteit 
 
Voor de buitenwacht heeft Huize Lindeboom een rustig jaar achter de rug, maar achter de 
schermen hebben wij niet stil gezeten. Samen met Koks Advies & Uitvoering hebben wij 
gekeken naar onze kwaliteit van zorg. Al onze bevindingen hebben we uiteengezet in een 
kwaliteitshandboek.   

 

3.1 Kwaliteitshandboek 
Zoals hierboven benoemd hebben wij afgelopen jaar een kwaliteitshandboek samengesteld. Dit 
handboek gaat op 1 januari 2020 in. Binnen Huize Lindeboom geldt het kwaliteitshandboek als 
leidraad. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd is en blijft. Belangrijke 
speerpunten die worden aangehaald binnen dit kwaliteitshandboek zijn; risico-inventarisatie, 
client medezeggenschap, klachtenregeling, personeelsbeleid, scholing, enzovoorts.  
 

3.2 Medenzeggenschap cliënten 
Medenzeggenschap van de cliënten binnen Huize Lindeboom vinden wij ontzettend belangrijk. 
Wij zeggen altijd dat de cliënten hun eigen leven inkleuren en hun eigen pad bewandelen, in 
hun eigen tempo. Omdat wij kleinschalig zijn, werken wij erg laagdrempelig en met korte lijnen. 
Begeleiders gaan vaak in gesprek met ouders en cliënt. Zo stemmen zij goed met ouders/ 
vertegenwoordigers af hoe zij betrokken willen zijn bij de geleverde zorg. De cliënten kunnen 
ten allen tijden aangeven hoe zij graag begeleid willen worden, wat zij willen leren en wat zij 
daarvoor nodig hebben. 
 
 

3.3 Klachtenregeling cliënten 
Dit jaar heeft Huize Lindeboom zich aangemeld bij Klachtenportaal ZORG. Betrokkenen van 
Huize Lindeboom kunnen bij deze organisatie eventuele klachten indienen. Het kan voorkomen 
dat een cliënt een klacht heeft en er niet uit komt met Huize Lindeboom. Door de samenwerking 
aan te gaan met Klachtenportaal ZORG, voldoet Huize Lindeboom aan zijn verplichting om een 
goede ‘klachtenafhandeling’ te hebben. Op deze manier kunnen betrokkenen hun klacht gehoor 
laten geven. 
 

3.4 Risicogebieden 
Binnen Huize Lindeboom zijn wij ons ervan bewust dat er verschillende risicogebieden zijn. In 
ons kwaliteitshandboek beschrijven wij alle risicogebieden op client- en organisatorisch niveau. 
Hieronder een opsomming van de risicogebieden op organisatorisch niveau die wij afgelopen 
jaar hebben verbeterd.  
 

3.4.1 Brandveiligheid 
De veiligheid van onze cliënten, is één van de domeinen voor kwaliteit van bestaan. Wij hechten 
hier veel aandacht aan en hebben daarom afgelopen jaar Huize Lindeboom onder de loep laten 
nemen door EuroBHV. Zij hebben Huize Lindeboom gecontroleerd op de brandveiligheid en 
hebben een gedegen ontruimingsplan gemaakt. Alle cliënten, begeleiders en andere betrokken 
zijn hiervan op de hoogte. Het ontruimingsplan wordt gebruikt als protocol en is toegevoegd aan 
ons intranet.  
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3.4.2 Up-to-date houden van kennis 
In navolging van het ontruimingsplan is er besloten dat Alexandra de Graaf-Beckers en Engelien 
de Graaf-Hoornsman ook een BHV met eerste hulp training gaan volgen. Zij hebben dit jaar met 
positief resultaat hun BHV-certificaat behaald. Arjan was al in het bezit van een BHV-certificaat 
en heeft deze dit jaar verlengd.  
 

3.5 Domeinen voor kwaliteit van bestaan 
Huize Lindeboom draagt eraan bij dat de cliënten een veilig en fijn leven leiden en dat de 
kwaliteit van begeleiden hoog is. De onderstaande 12 domeinen gebruiken wij als leidraad 
binnen Huize Lindeboom.  
 

3.5.1 Lichamelijke gezondheid                     

Ik wil lichamelijk gezond zijn, de zorg die ik krijg helpt mij  

Lichamelijk gezond zijn wil iedereen, ook onze cliënten willen gezond leven en zich gezond 

voelen. Huize Lindeboom biedt een leefklimaat aan waarbij de gezondheid van de cliënt instant 

wordt gehouden, verbetert of waarbij verslechtering wordt tegen gegaan. 

Hygiëne, voeding en een goede balans tussen activiteit en rust zijn belangrijke pijlers om dit 

leefklimaat tot stand te brengen. Onze cliënten zien niet altijd zelf in waarom dit belangrijk voor 

hen is. De cliënten leven in het hier en nu en helaas zijn de gevolgen van de verwaarlozing van 

deze pijlers pas later zichtbaar. 

Voorkomen is beter dan genezen toch? Dat vinden wij ook. Wij proberen een leefklimaat te 

creëren waarbij het vanzelfsprekend is dat je voor je eigen gezondheid zorgt. Huize Lindeboom 

zorgt voor gezond en gevarieerd eten, wij faciliteren ruimtes waar de cliënten kunnen 

ontspannen en verwerken de persoonlijke verzorgingsmomenten in het dagprogramma. 

Daarnaast gaan we de dialoog aan met de cliënten en proberen ze in te laten zien waarom deze 

kernwoorden zo belangrijk zijn voor hen, beter gezegd: wat het ze oplevert. 

Maar wat als de cliënt deze kansen laat liggen? Van ons, als begeleider, wordt verwacht dat we 

kunnen 'klein' kijken; waar komt het gedrag vandaan? Waarom wil de cliënt niet douchen? 

Waarom wil hij geen groenten eten? Goed observeren en de dialoog starten met de cliënt en 

eventueel de familie, om zo te zorgen dat je achter de ware rede komt. Wanneer deze bekend 

is, kunnen we samen met de cliënt en eventueel de familie bekijken hoe wij de cliënt weer 

kunnen motiveren tot het nakomen van deze pijlers. Om tenslotte ons gezamenlijk doel te 

verwezenlijken; een goede gezondheid voor de cliënt. 

  

3.5.2 Psychisch welbevinden 

 doe het toch nooit goed, ik wil niet, daar heb ik geen zin  

Onze samenleving ontwikkelt zich tot een maatschappij waarin uiterlijk en prestaties een steeds 

grotere rol gaan spelen. Dit begint al op jonge leeftijd waarin het belangrijk is om te presteren 

op school, om erbij te horen en om aanzien te hebben. Dat wil iedereen toch? Vooral als hij of 

zij jong is. Als we ouder worden, beseffen de ‘meeste’ mensen dat dit niet het belangrijkste is in 

het leven. Helaas is het voor sommige mensen dan al te laat en heeft hun jeugd ervoor gezorgd 
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dat ze voor hun hele leven een gevuld rugzakje mee dragen. Ze zijn vroeger gepest, hoorden er 

niet bij of konden het niet bij benen op school. Helaas zien we dit vaak terug in ons werkveld. 

Veel cliënten denken inderdaad: “ik doe het toch nooit goed, ik wil niet, daar heb ik geen zin in, 

ik durf niet…”. 

De oorzaken kunnen uiteenlopen, maar de gevolgen voor onze cliënten zijn hetzelfde. Het 

ontbreekt hen aan zelfvertrouwen, eigenwaarden en een positief zelfbeeld, allemaal verloren 

tijdens hun kinderjaren toen ze nog jong en kwetsbaar waren. Onze doelgroep heeft een 

verstandelijke beperking en zijn op veel gebieden nog steeds dat angstige jongetje of meisje. 

Huize Lindeboom creëert een veilig leefklimaat waarin onze cliënten zichzelf mogen zijn, waarin 

de eigenwaarde en zelfvertrouwen worden vergroot en waarin ze mogen meedenken; de cliënt 

staat centraal. 

Huize Lindeboom moet een thuis zijn voor de cliënten. Een thuis waar het niet erg is om fouten 

te maken, waar je waardering krijgt, waar je een knuffel krijgt als je dit nodig hebt en een 

compliment als je dit verdient, waar je begrepen wordt en waar je mag meedenken. 

Wordt het niet tijd dat het licht weer een keer op onze cliënten schijnt? Dat ze kunnen werken 

aan hun zelfvertrouwen en dat ze hun rugzakje af en toe kunnen afdoen en niet hoeven te 

denken aan het verleden? En zou het niet mooi zijn als we met zijn allen ervoor kunnen zorgen 

dat we dit rugzakje kunnen verlichten? 

  

3.5.3 Interpersoonlijke relaties 

 ben zo blij met mijn  

Ieder mens heeft relaties; de ene veel en de andere wat minder. Huize Lindeboom heeft als doel 

de cliënten zoveel als mogelijk zonder begeleiding te laten leven; dat ze zo normaal als mogelijk 

leven. Een sterk en veilig netwerk is daarom een belangrijke pijler voor onze cliënten. Huize 

Lindeboom helpt de cliënt bij het vormen van zijn of haar netwerk. Belangrijk is dat de cliënt zelf 

aangeeft wat hij of zij wil en dat de cliënt zelf het tempo bepaald. Zij zullen namelijk alleen open 

staan voor nieuwe relaties als de veiligheid daar is en zij zich daar zelfverzekerd genoeg voor 

voelen.     

Communicatie is essentieel voor relaties. Het is belangrijk dat de begeleiding zich aanpast aan 

de behoeftes en het niveau van de cliënt. Wij praten met korte concrete zinnen en maken 

gebruik van pictogrammen of andere verbeeldingen als dit nodig is. Daarnaast kan de cliënt de 

intimiteit bij begeleiding vinden als hij of zij dit nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld de 

spreekwoordelijke schouder om op te huilen of een knuffel van blijdschap.   

Huize Lindeboom creëert een leefklimaat waarin de cliënt niet gezien wordt als cliënt met een 

beperking, maar als een normaal persoon vol mogelijkheden. 

  

3.5.4 Deelname aan de samenleving 

 woon midden in de maatschappij, ik voel mij betrokken, ik hoor er  

We hebben de naam Huize Lindeboom niet zomaar gekozen. De Lindeboom staat/stond altijd 

centraal in de samenleving. Vaak midden in een park, met daaronder een lief, romantisch 

bankje. Huize Lindeboom wil dit ook uitdragen en samen met haar cliënten centraal staan in de 
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samenleving. Daarnaast staat de Lindeboom voor liefde, respect en verbondenheid. Dit zijn niet 

geheel onbelangrijke pijlers in onze samenleving, toch? 

Om onze naam kracht bij te zetten bevindt Huize Lindeboom zich ook letterlijk midden in de 

samenleving. De appartementen bevinden zich midden in het centrum van Julianadorp, dicht bij 

scholen, sportfaciliteiten, horeca, kerken, openbaar vervoer, winkels en andere faciliteiten die 

ervoor zorgdragen dat de cliënt zich betrokken kan voelen. 

Wij leren de cliënten vaardigheden aan om zoveel als mogelijk te kunnen participeren in de 

samenleving. Naast deze vaardigheden vormen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de 

cliënt een belangrijke fundering. Vanuit deze sterke fundering kan verder gebouwd worden. 

Zonder deze vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen zal de participatie geen kans van 

slagen hebben. 

Het is ons doel om de cliënten zo veel als mogelijk te laten participeren in de samenleving. 

Hiervoor faciliteren wij een aantal zaken voor de cliënten. Denk aan; de locatie, ons netwerk en 

ons leefklimaat om de eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Net als ieder mens, mogen 

ook onze cliënten zelf bepalen tot hoever ze uiteindelijk willen particeperen in de samenleving. 

Naast wonen kunnen cliënten ook werken (dagbesteding) bij Huize Lindeboom. De 

werkzaamheden zijn gericht op het participeren binnen de samenleving. We plaatsen onze 

cliënten bij 'echte' bedrijven en zij kunnen van hieruit hun dagbesteding volgen. 

  

3.5.5 Persoonlijke ontwikkeling 

 heb mijn bosmaaiercertificaat behaald en ben hier super blij  

Wij zijn van mening dat de cliënt zelf bepaald hoe hij zich ontwikkelt en hoe snel hij dit doet. 

Wel is het zo dat Huize Lindeboom een leefklimaat creëert waarin de cliënten, als zij hiervoor 

open staan, zichzelf goed kunnen ontwikkelen. 

Dit betekent dat we samen met de cliënt en eventueel familie concrete doelen opstellen. Doelen 

die haalbaar zijn en zorgen voor een succesmoment. Het kan voorkomen dat een cliënt een doel 

wil bereiken die van tevoren eigenlijk niet haalbaar is. Door de dialoog aan te gaan, willen we 

ervoor zorgen dat de cliënt aan alles heeft gedacht. Wanneer hij of zij nog steeds achter zijn 

doel staat, mag de cliënt deze uitvoeren en ondersteunen wij hem of haar hierbij. Wanneer het 

doel niet wordt behaald, kan dit worden gezien als leermoment. Bij Huize Lindeboom mogen 

fouten gemaakt worden en de cliënten worden geprezen voor hun inzet en ideeën, daarom zal 

Huize Lindeboom altijd fungeren als veilig vangnet voor de cliënten. Wanneer de basis goed en 

sterk is, kan de cliënt bouwen en zichzelf ontwikkelen. Wanneer dit een keer niet lukt, zal de 

basis altijd blijven bestaan en kunnen ze daarop terugvallen. De cliënt kan vervolgens met een 

ander doel verder bouwen. 

Wij werken vraaggericht en de cliënt staat altijd centraal. We betrekken de cliënten bij bepaalde 

besluitvoeringen en hechten waarde aan hun ideeën en meningen. Deze ideeën kunnen ze 

iedere maand delen met ons tijdens een huiskameroverleg. Ook in de dagelijkse ondersteuning 

gaat het erom wat de cliënt wil en wat de cliënt vraagt (mondeling of via emoties als boosheid 

en verdriet). Wij willen dat de cliënt zelf nadenkt over eventuele oplossingen, we werken 
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daarom altijd in de dialoog met de cliënt. Op deze manier kan de cliënt nieuwe dingen leren en 

zijn eigen creativiteit uiten. 

  

3.5.6 Materieel welzijn 

 voel mij prettig en  

Huize Lindeboom stelt zich als doel dat cliënten veilig kunnen leven. Hierboven hebben wij het 

gehad over de veiligheid die wij cliënten geven doormiddel van het creëren van een veilig 

leefklimaat. Waarin fouten gemaakt kunnen worden en waar de cliënt zich gehoord voelt. Dit 

leefklimaat kan alleen gecreëerd worden als de faciliteiten dit ook toelaten. 

Wij zijn van mening dat onze doelgroep zich onvoldoende ontwikkelt op een groep in een 

residentiële woonvorm. Groepen bestaan al vaak uit meer dan 6 cliënten, met een heel team dat 

ze begeleidt. Iedere dag weer een ander aanspreekpunt en ze leven op elkaars lip. Dit zorgt 

ervoor dat er te veel veranderingen zijn op een dag en dat de dag vol zit met prikkels. Dit is 

geen goede situatie om in te wonen als je een cliënt bent met een stoornis in het autistisch 

spectrum. Er kan gekeken worden of ze de overstap kunnen maken naar een appartement in de 

wijk, maar vaak is deze stap te groot, met resultaat dat ze op een leefgroep moeten blijven 

wonen. Maar is dit wat ze willen? Zou jij dit zelf willen als je volwassen bent? 

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook cliënten zijn die het juist leuk en prettig vinden om op een 

groep te wonen, maar wij willen een plek geven aan de cliënten die dit niet willen. Voor de 

cliënten die niet op een leefgroep willen wonen en waarvoor de stap naar een eigen 

appartement in de samenleving te groot is, biedt Huize Lindeboom een plaats om te wonen. 

Iedere cliënt die bij ons komt wonen, krijgt een eigen appartement tot zijn beschikking. In dit 

appartement bevindt zich ook een douche en toilet. Het appartement is voorzien van de 

benodigde brandveiligheidsvoorzieningen, zoals brand- en co2 melder. Het appartement staat 

op het achtererf van de hoofdwoning. Omringd door sloten en met maar 1 hoofdingang. 

Hierdoor kunnen cliënten zelfstandig wonen, maar wel beschermd en veilig. De cliënten zien hun 

appartement als veilige, rustige thuishaven. Een basis waar ze op terug kunnen vallen als het te 

druk voor ze wordt, een eigen appartement waar ze trots op zijn en waar ze zich thuis voelen. 

Cliënten worden begeleid vanuit de hoofdwoning. De cliënten maken deel uit van het gezin. Ze 

worden niet begeleid door een heel team, maar door 1 of 2 begeleiders. Dit houdt het 

overzichtelijk voor de cliënt en dit zorgt ervoor dat er veel minder miscommunicatie zal 

ontstaan.   

Krijgen de cliënten in zo’n veilige en beschermde omgeving dan wel genoeg leermomenten? Wij 

zijn van mening dat de cliënt een veilige basis nodig heeft om zich terug te trekken. Een basis 

waarin ze zich thuis voelen. Daarbuiten kunnen de cliënten voornamelijk hun leermoment 

behalen. Huize Lindeboom bevindt zich midden in het dorp en er is daarom genoeg te doen 

buiten Huize Lindeboom. Ook het openbaarvervoer bevindt zich op loopafstand van onze locatie. 

De dagbesteding zal plaats vinden buiten het terrein van Huize Lindeboom. Ook hier, tussen de 

mensen, zullen genoeg leermomenten komen. 

Zoals eerder vermeld vormen de cliënten samen met de begeleiders een groot gezin. Het is een 

voordeel dat de cliënten continue dezelfde begeleiders hebben, maar dit kan tegelijkertijd een 
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valkuil zijn. Bepaalde zaken kunnen ze wellicht niet bespreken met de begeleiders, maar wel 

met andere personen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de cliënten ook bezoekvrijwilligers 

krijgen waarbij ze hun ei kwijt kunnen. Daarnaast wordt Huize Lindeboom ondersteund door een 

gedragsdeskundige. Hij zorgt ervoor dat het leefklimaat en begeleidingsklimaat goed blijft en 

dat we onze ogen wijd openhouden voor valkuilen en blinde vlekken. 

Huize Lindeboom kan de cliënt ondersteunen bij zijn of haar financiën, maar neemt de financiën 

niet over. Wij beheren ook geen potjes met geld en willen hier ook niet verantwoordelijk voor 

zijn. Wij adviseren de cliënt om zijn of haar geld te laten beheren door een bewindvoerder of 

een familielid. 

Ons doel is de cliënten vaardigheden aan te leren waardoor zij kunnen slagen in de 

maatschappij. Dat ze een dagbesteding kunnen volgen of misschien wel een betaalde baan 

kunnen krijgen. 

  

3.5.7 Zelfbepaling 

 krijg de ruimte om zelf keuzes te  

Ieder mens heeft het recht om zijn of haar eigen keuzes te maken en zo hebben onze cliënten 

dat recht ook. Cliënten bepalen zelf hoe hun leven er uitziet. Wij als begeleiding zijn 

verantwoordelijk dat het leven dat ze leiden wel binnen de grenzen van de maatschappelijke 

aanvaardbaarheid blijft. Zo vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat onze cliënten een 

dagbesteding volgen of werken. 

Zoals ook bij de andere domeinen al naar voren kwam, vinden wij het belangrijk dat de cliënten 

van Huize Lindeboom hun eigen leven leiden. Het liefst met zo min mogelijk begeleiding, waarin 

ze zelf nadenken en keuzes maken en waar het leefklimaat veilig genoeg is om fouten te 

maken. Begeleiding start de dialoog als een cliënt een bepaald pad in wil slaan. We bespreken 

wat alle mogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn van de keuzes. De cliënt bepaald 

uiteindelijk zelf welke afslag hij of zij neemt en wij als begeleiding ondersteunen hen in hun 

proces. 

  

3.5.8 Belangen 

 eigen mening wordt gewaardeerd" 
Cliënten hebben een eigen mening, net als ieder ander mens. Bij Huize Lindeboom waarderen 

wij deze mening. We vinden het goed als de cliënten voor zichzelf opkomen. Dit kunnen ze 

middels hun stemrecht, maar ook kleinschalig binnen Huize Lindeboom. 

De cliënt staat centraal en wij werken voor de cliënt en niet andersom. Dit betekent dat de 

cliënt zijn of haar pad bepaald en niet begeleiding. Dit betekent ook dat de cliënten bepalen hoe 

ze bejegend willen worden en hoe ze begeleid willen worden. Wij staan open voor feedback. Het 

is aan Huize Lindeboom om een veilig leefklimaat te creëren, zodat de cliënten naar voren 

durven te stappen als ze vinden dat iets beter kan. Onze begeleidingsstijl is om samen te 

werken met de cliënten, hun meningen zijn daarom erg belangrijk. Daarnaast houden we iedere 

maand een huiskameroverleg. De cliënten kunnen dan hun mening geven over bepaalde zaken, 

maar kunnen ook meedenken over veranderingen/verbeteringen binnen Huize Lindeboom. Dit 
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kan over de sfeer binnen het gezin gaan, maar ook over spullen die we willen aanschaffen. Als 

een cliënt met een idee komt om bijvoorbeeld een bootje aan te schaffen, dan kunnen we kijken 

of dit idee breed gedragen wordt. Als dit zo is, kunnen we kijken hoe wij dit haalbaar kunnen 

maken. 

Ieder jaar kunnen cliënten een enquête invullen. Naast de cliënten krijgt ook het netwerk van de 

cliënt een enquête. Middels deze enquête proberen we in kaart te brengen wat wij goed doen 

en wat er beter kan. Op deze manier blijven wij, net als de cliënt, ons zelf ontwikkelen. 

  

3.5.9 Zorgafspraken en ondersteuningsplan 

 bepaal mijn eigen doelen" 
Huize Lindeboom is geen AWBZ-instelling, maar wij streven er wel naar om een kwaliteit neer te 

zetten die bij een AWBZ-instelling hoort. Dit betekent dat ook wij een goed ondersteuningsplan 

zullen bijhouden. Het ondersteuningsplan bevat een goed beeld van de cliënt en van zijn of haar 

doelen. Het ondersteuningsplan wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt, begeleider en 

eventueel met zijn wettelijk vertegenwoordiger. De doelen worden smart geformuleerd en 

moeten haalbaar zijn. Onze gedragsdeskundige zal erop toezien dat het plan kwalitatief goed en 

haalbaar is. 

Wanneer de cliënt in zorg komt, zal er binnen 6 weken een ondersteuningsplan zijn. Dit 

zorgplan wordt ieder jaar geëvalueerd en aangepast. Voor deze evaluatie worden alle betrokken 

partijen uitgenodigd. De doelen die in het ondersteuningsplan zijn verwerkt zullen ieder kwartaal 

worden geëvalueerd. Er wordt gekeken of de doelen zijn behaald of niet en of ze eventueel 

aangepast moeten worden. De kwartaalevaluaties zullen worden gehouden met de cliënt. Er zal 

een kwartaalevaluatie verslag worden opgesteld en deze wordt aan zijn of haar dossier 

toegevoegd. 

Naast het ondersteuningsplan houdt Huize Lindeboom ook een rapportage bij. De rapportage is 

inzichtelijk voor de gedragsdeskundige en de cliënt. Daarnaast mag de cliënt bepalen welke 

personen het nog meer mogen inzien, dit kan bijvoorbeeld de wettelijk vertegenwoordiger zijn 

of ouders. Deze personen krijgen eigen inloggegevens en kunnen dan thuis de rapportages 

inzien. Het is ook mogelijk dat zij reacties plaatsen onder de rapportages. 

Huize Lindeboom heeft als doel om transparant te werken. Daarnaast vinden wij het ontzettend 

belangrijk dat het netwerk betrokken is bij de ontwikkeling van de cliënt. Deze zienswijze 

proberen wij over te brengen op de cliënten, zodat ook zij dit inzien en gebruik maken van de 

kracht van een goed netwerk. 

  

3.5.10 Clientveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid 

 voel mij veilig en op mijn  

Cliënten, begeleiders, vrijwilligers en andere personen die verbonden zijn aan Huize Lindeboom 

moeten zich veilig voelen. Daarom streven we ernaar om een leefklimaat neer te zetten waarin 

iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Dat kan alleen als Huize Lindeboom voldoet aan 

bepaalde veiligheidsaspecten en maatregelen, daarnaast respecteren wij elkaars privacy en 

gaan we respectvol met elkaar om. 
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Huize Lindeboom werkt aan de hand van bepaalde protocollen. Zo beschikken wij bijvoorbeeld 

over een ontruimingsplan voor het geval dat zich er een calamiteit voordient en beschikken wij 

over een medicatieprotocol. Vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en is 

Arjan in het bezit van de juiste papieren. Daarnaast leggen we risicovolle afspraken vast en 

houden we een dossier bij van fouten en (bijna) ongelukken ten einde ervan te leren en zo onze 

kwaliteit van zorg te blijven ontwikkelen. 

We willen dat alle betrokken personen zich veilig en op hun gemak voelen. Het is daarom 

belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, elkaars privacy respecteren en dat de 

begeleiders werken volgens de wet privacy cliëntgegevens. De cliënten hebben allemaal hun 

eigen voordeur. Voordat iemand naar binnen gaat, dient de cliënt toestemming te hebben 

gegeven. Begeleiding kan in bepaalde situaties zonder toestemming het appartement betreden. 

Dit zijn situaties bedoeld voor begeleidingsdoeleinde, bijvoorbeeld als de cliënt gewekt moet 

worden door begeleiding.   

Huize Lindeboom zorgt ervoor dat het bovenstaande goed beschreven staat in het beleid, wij 

passen dit beleid toe en passen dit zo nodig aan. 

  

3.5.11 Kwaliteit van medewerken en organisatie 

 krijg begeleiding van mensen die mij  

Bij Huize Lindeboom is personeel in staat de gevraagde ondersteuning te bieden aan cliënten en 

voldoen zij aan de eisen die aan het werk in de gehandicaptenzorg worden gesteld. Personeel is 

in staat en waar nodig bevoegd om de in het ondersteuningsplan afgesproken activiteiten 

adequaat uit te voeren. 

Personeel beschikt over de juiste diploma’s of volgt een gerelateerde opleiding. Daarnaast 

krijgen zij de juiste scholing om hun kennis op peil te houden. 

Huize Lindeboom schept hiertoe de voorwaarden zodat de signalen en de behoeften van 

individuele cliënten tijdig en juist worden geïnterpreteerd en dat hier op een professionele wijze 

mee wordt omgegaan. Onze vrijwilligers werken onder supervisie van Arjan met de cliënten, zij 

houden toezicht wanneer Arjan weg is, ondernemen leuke activiteiten met de cliënten of 

onderhouden bijvoorbeeld het terrein. 

Huize Lindeboom heeft een gedragsdeskundige in dienst die zorgt dat de kwaliteit van het 

zorgklimaat op orde is en blijft. Daarnaast helpt hij personeel bij moeilijke vraagstukken. 

  

3.5.12 Samenhang in zorg en ondersteuning 

 vind het fijn dat ik maar één aanspreekpunt  

Samenhang in zorg en ondersteuning is een belangrijk aspect binnen de hulpverlening. Zonder 

goede communicatie en afstemming tussen de verschillende disciplines zal er veel 

onduidelijkheden ontstaan. Dit proces zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van begeleiden goed is 

of te wensen overlaat. 

Huize Lindeboom streeft ernaar om de lijnen zo kort mogelijk te houden en dat de cliënt goed 

op de hoogte is van hoe deze korte lijnen binnen zijn of haar netwerk lopen ten einde 

duidelijkheid te scheppen voor de cliënt. 
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Het netwerk van de cliënt dient concreet en overzichtelijk te zijn. Daarom heeft Huize 

Lindeboom de overbodige schakels eruit gehaald en werkt het met een klein en daadkrachtig 

team. Bij Huize Lindeboom maken de cliënten deel uit van het gezin van familie De Graaf. Arjan 

de Graaf zal het persoonlijk aanspreekpunt zijn voor alle cliënten en hun netwerk. Hij is ook 

verantwoordelijk voor de verslagen en doelen. Arjan wordt ondersteund door een 

gedragsdeskundige. Hij zorgt ervoor dat de verslagen en de daar bijbehorende doelen goed zijn 

en helpt begeleiding bij moeilijke vraagstukken. 

Huize Lindeboom vindt dat iedere cliënt het recht heeft op voldoende begeleiding en dat de 

cliënten ook voldoende aandacht krijgen van de begeleiding. Daarom werken wij ook met kleine 

groepen cliënten, waardoor wij veel 1 op 1 met de cliënten kunnen werken. 

Omdat wij werken met een kleine groep begeleiders en cliënten is het voor iedereen 

overzichtelijk en is de communicatie onderling een stuk gemakkelijker. Hierdoor zullen er minder 

misverstanden ontstaan en zullen beslissingen sneller gemaakt kunnen worden. 
 

3.6 Personeelszaken 
Het afgelopen jaar hebben wij ons op het gebied van personeel, stagiaires en vrijwilligers 
geprofessionaliseerd. Zo hebben wij voor alle vrijwilligers VOG’s aangevraagd en hebben zij 
allemaal een vrijwilligersovereenkomst ondertekend. Daarnaast hebben wij ons georiënteerd op 
wat er allemaal nodig is om personeel aan te nemen en wat dit zal betekenen voor haar cliënten 
en bedrijfsvoering.  
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Hoofdstuk 4 Realisatie 2018 
Sinds afgelopen jaar zijn we ons bewust geworden dat het leveren van goede zorg ook 
samenhangt met een goed beleid met de daarbij horende beleidstukken. De eerste drie jaren 
stonden in het teken van de start, onze doelstelling was dat alle cliënten een fijne plek hadden 
om te wonen. De appartementen zijn opgeknapt en zijn voorzien van alle gemakken om zo te 
kunnen voorzien in de wensen van de cliënt. Denk hierbij aan het internet, tv, zonneschermen, 
enzovoorts.  
 

4.1 Kwaliteitseisen 
In 2019 hebben we een inhaalslag gemaakt op het gebied van beleid. Wij hebben dit jaar een 
ontruimingsplan en kwaliteitshandboek samengesteld, daarnaast hebben we nieuwe protocollen 
en formulieren opgesteld en zijn de cliëntdossiers up-to-date gemaakt. Door het verbeteren van 
al deze punten voldoen wij nu aan alle kwaliteitseisen. 
 

4.2 Cliënten 
Vanuit privacy oogpunt kunnen wij de cliënten niet bij naam noemen, maar ook dit jaar hebben 
zij weer flinke stappen gemaakt. Alle cliënten hebben zich ontwikkeld bij Huize Lindeboom. Dit 
heeft ertoe geleid dat zij zelfstandiger zijn geworden, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde 
hebben gekregen en hun sociale netwerk is vergroot. Cliënten hebben leren koken, zelfstandig 
boodschappen doen, strijken, wassen, onderhoud van eigen appartement, opleidingen en 
certificaten behaald, stappen gezet op hun dagbesteding/werk, enzovoorts.  
 

4.3 Gebouwzaken 
In het eerste jaar zijn de appartementen opgeknapt. Daarna zijn we plannen gaan maken om 
het steunpunt/hoofdgebouw op te knappen. We hebben een architect in handen genomen en 
samen hebben we een mooi plan gemaakt. Afgelopen jaar hebben we deze fase afgerond, 
waardoor wij op 1 april 2020 verwachten te starten met de grootschalige verbouwing. Het 
appartement dat verbonden is met het steunpunt wordt vergroot, zodat deze woning ook een 
aparte woon- slaapkamer krijgt. Daarnaast wordt het gehele gebouw geïsoleerd en krijgen wij 
op de begane grond een kantoor. Hierdoor kunnen wij persoonlijke gesprekken voeren met onze 
cliënten, zonder dat zij worden gestoord.  
 
De appartementen in de tuin, hebben een eigen Ziggo aansluiting gekregen. Hierdoor kunnen 
wij in de toekomst uitbreiden en meerdere mensen voorzien van Internet en tv.  
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Hoofdstuk 5 Perspectief 2020 
 

5.1 Kwaliteitseisen 
In 2020 gaan wij van start met ons kwaliteitshandboek. In de loop van het jaar zullen we deze 
aanpassen en verbeteren.  
 

5.2 Cliënten 
Huize Lindeboom biedt plaatst aan vier cliënten, maar wil dit in de toekomst wellicht uitbreiden. 
In 2020 gaan wij ons oriënteren of het mogelijk is om een dagbesteding op te zetten.  
 

5.3 Gebouwzaken 
2020 staat in het teken van de verbouwing. Dit zal veel veranderingen met zich mee brengen. 
Met namen voor de cliënten zal dit een spannende tijd worden. Huize Lindeboom probeert de 
cliënten zo goed als mogelijk voor te bereiden en tijdens de verbouwing te begeleiden, zodat de 
cliënten zo min mogelijk last hebben van alle veranderingen op ons terrein.  
 

5.4 Personeelszaken 
- Arjan zal de opleiding tot aandachtsfunctionaris volgen. Wanneer er binnen Huize 

Lindeboom zaken gaan spelen op het gebied van agressie, ongewenste intimiteiten en 
strafbare handelingen kan Arjan hier goed op inspelen.  

- In 2020 zullen Arjan, Alexandra en Engelien zich bij laten scholen als BHV-er. 
- Alexandra gaat zich oriënteren om te zien of zij een zorg opleiding kan volgen, zodat ook 

zij een professioneel begeleidster wordt.   
- Soms worden de cliënten begeleid door een vrijwilliger. Dit gebeurt als Arjan 

bijvoorbeeld weg is van de locatie. In dit geval fungeert Arjan als achterwacht en is altijd 
telefonisch bereikbaar en kan bij noodgevallen binnen 15 minuten terug op locatie zijn. 
Het kan voorkomen dat Arjan niet binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. In deze 
gevallen moet er een andere gekwalificeerde achterwacht aanwezig zijn. Hoe dit precies 
vorm gaat krijgen, gaan we in 2020 onderzoeken.   


