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1 De Werkgroep Zorg en diverse bestuursleden hebben teksten aangeleverd en becommentarieerd. Hier zijn slechts 
vermeld de fase waarin de besluitvorming door de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden. Verder heeft de Raad op 7-
11-2013 het Implementatieplan vastgesteld, waarin gedetailleerd de besluiten zijn verwerkt die implementatie in de 
organisatie behoeven. Steeds wordt verwezen naar de verslaglegging van de Raad van Bestuur. 
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 1:  Algemeen 
 
 
1.1 Kwaliteitsbeleidsverklaring 

 
Stichting Zomerkind doet haar uiterste best om de kwaliteit op het KDC Plus zo hoog mogelijk te 
houden. Een hoge kwaliteit is belangrijk voor de geplaatste kinderen, zodat deze kinderen een 
veilige, prettige en zinvolle dagbesteding geboden kan worden van waaruit zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Voor de medewerkers van het KDC Plus wil Stichting Zomerkind een prettige 
werkgever zijn, waarbij medewerkers ook ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen.    
 
Stichting Zomerkind voert een actief kwaliteitsbeleid met als doel de zorg- en dienstverlening 
permanent te bewaken en waar nodig te kunnen verbeteren. Werken aan kwaliteit is daarmee op 
het KDC Plus een continu proces. Stichting Zomerkind evalueert daarom permanent haar werkwijze 
en op basis van de uitkomsten worden verbeteringen doorgevoerd. Uiteraard spelen de ouders van 
de geplaatste kinderen hierbij ook een belangrijke rol. Zowel ouders als medewerkers worden met 
regelmaat bevraagd naar hun waardering voor Stichting Zomerkind en naar eventuele 
verbetersuggesties.  
 
Het up-to-date houden van het kwaliteitshandboek en de implementatie hiervan op het KDC Plus is 
een continue proces.  
 
 
1.2  Toepassingsgebied  
 
Stichting Zomerkind heeft zich ten doel gesteld het kwaliteitshandboek zo te schrijven dat helder 
wordt wat het beleid en de doelstellingen van de organisatie zijn, het transparant maken van hieraan 
gerelateerde structuren, systemen en processen en het objectiveren van verbetercycli op 
verschillend niveau: de plan-do-check-act cyclus.  
 
Stichting Zomerkind levert de volgende diensten:  

• verzorging van ernstig meervoudig beperkte kinderen; 

• individuele en groepsbegeleiding van ernstig meervoudig beperkte kinderen; 

• begeleiding en ondersteuning van ouders (binnen Stichting Zomerkind) van ernstig 
meervoudig beperkte kinderen.  

 
 
1.3  Algemene doelstellingen ten aanzien van kwaliteit 
 
Stichting Zomerkind werkt continu aan kwaliteitsbehoud en/of verbetering. Dit houdt in dat er: 

• onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid van de ouders cq verzorgers van geplaatste 
kinderen; 

• onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid onder de medewerkers; 

• het beleid continu geëvalueerd wordt, zodat het gebruikersvriendelijk blijft, zodat het 
praktisch toepasbaar blijft en zodat duidelijk wordt of de gehanteerde werkwijzen voldoen 
aan de gestelde eisen; 

• gebruik gemaakt wordt van een standaard verbetercyclus om de kwaliteit te waarborgen. Dit 
betreft de Plan-Do-Check-Act cyclus. Plan staat voor de bepaling van de gewenste kwaliteit. 
Do staat voor het uitvoeren van wat er is vastgelegd en bepaald. Check staat voor het 
bewaken en controleren of de kwaliteit behaald is. Act staat voor het verbeteren van 
kwaliteit; 

• verbinding is met externe belanghebbenden.  
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1.4  Opbouw kwaliteitshandboek 
 
In dit handboek worden processen beschreven met als doel de kwaliteit van de zorg binnen 
Stichting Zomerkind te garanderen en te bewaken. Het kwaliteitshandboek is (digitaal) beschikbaar 
op de werkplek voor alle medewerkers. Naast een eerste algemeen hoofdstuk komen de volgende 
onderwerpen aan bod: Beleid en organisatie, Primair proces,  Personeel, Veiligheid en Registreren 
en verbeteren.  
 
 
1.5  Samenhang kwaliteitssysteem 
 
De Kwaliteitswet Zorginstellingen geeft aan dat een organisatie een managementsysteem dient in te 
richten, waarmee: 

• op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van zorg worden verzameld en 
geregistreerd.  

• Aan de hand van deze gegevens wordt getoetst in hoeverre de organisatie van de zorg leidt 
tot verantwoorde zorg. 

• Op basis van de uitkomst van deze toetsing wordt zo nodig de organisatie van de zorg 
aangepast.  

 
Spil in de samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem  is het Primair Proces (hoofdstuk 3). 
De kwaliteit van de daadwerkelijke zorg aan de kinderen is afhankelijk van diverse ondersteunende 
processen. Met name een juiste inzet van medewerkers (hoofdstuk 4), die goed ingewerkt zijn en 
over de juiste kwaliteiten en diploma’s beschikken. Trainingen, supervisie en heldere 
communicatiekanalen zijn voorwaarden om een goede kwaliteit te leveren. Veiligheid (hoofdstuk 5) 
is bij Stichting Zomerkind een voortdurend punt van aandacht. Ook de inzet van de juiste faciliteiten 
en middelen (zie handboek Facilitaire zaken) heeft invloed op het primair proces. In het 
beleidsproces (hoofdstuk 2) wordt onder andere bepaald wat de behoeften zijn van de kinderen, die 
op het KDC Plus geplaatst zijn. In dit kader is het belangrijk dat Stichting Zomerkind met regelmaat 
meet wat deze behoeften zijn door o.a. tevredenheidonderzoeken, waardoor werkwijzen bijgesteld 
kunnen worden (hoofdstuk 6).  

 
 
1.6  Documentenbeheer 
 
1.6.1 Procedure documentenbeheer 
 
Doel van het documentenbeheer is zorg dragen voor het feit dat de juiste documenten op de juiste 
plaats beschikbaar zijn. 
 
Procesbeschrijving: 

1. Iedere medewerker kan bij de teamleider een voorstel doen voor het aanpassen van een 
officieel document of het invoeren van een nieuw (officieel) document. De teamleider 
beoordeelt de wenselijkheid van de gevraagde aanpassing. Teamleider neemt, indien het 
om verduidelijkingen of wijzigingen van praktische aard zijn, ter zake een besluit en 
draagt zorg voor de bekendmaking van het nieuwe document en de implementatie 
daarvan. Zo nodig kan de teamleider advies vragen aan (een lid van) de Raad van 
Bestuur of externe partij. 
 

2. In geval van aanpassingen van teksten in het kwaliteitshandboek, dan wel aanpassingen 
van de statuten of reglementen, ligt de bevoegdheid bij de Raad van Bestuur (RvB). De 
teamleider stelt de kwestie aan de orde binnen de RvB resp. bij het lid van de RvB die 
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het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Het is dan aan de RvB om een procedure 
tot wijziging van een document in te zetten. Er wordt zorg gedragen voor bekendmaking 
door opname van de betreffende wijziging in het kwaliteitshandboek en zo nodig door 
publicatie van de wijziging op de website en zo nodig door berichtgeving aan interne of 
externe belanghebbenden. De teamleider draagt zorg voor implementatie in de 
dagelijkse werkprocessen. 
 

3. Documenten of procesbeschrijvingen die vervallen worden herkenbaar gearchiveerd. 
 
De teamleider van het KDC Plus en het lid van de RvB dat belast met de zorginhoud- en kwaliteit 
zijn eigenaar van het kwaliteitshandboek. Zij dragen zorg voor het up-to-date houden van het 
handboek, voor relevante publicaties op de website van Stichting Zomerkind en voor een jaarlijkse 
check-up van alle opgenomen documenten. 
 
1.6.2  Informatie betreffende het kinddossier 
 
Voor ieder kind is een dossier (bij voorkeur zo veel mogelijk digitaal) aangemaakt. Dossiers worden 
veilig in een dossierkast bewaard, waarbij de privacy van de cliënten in acht genomen wordt.  
 
Het kinddossier bestaat uit zes tabbladen met de volgende onderdelen: 
 
1e tabblad: Persoonsgegevens: 
 

1. Calamiteitenformulier: betreft belangrijke informatie die in geval van een calamiteit direct 
inzichtelijk en bekend moet zijn (o.a. persoonsgegevens, gegevens behandelend artsen en 
medische informatie) 

2. Medicatieformulier: betreft een overzicht van de te gebruiken medicatie met o.a. beschrijving 
van dosering en uitleg over de toedieningswijze. 

3. Informatieformulier: betreft een overzicht van alle feitelijke persoonlijke informatie van een 
kind. 
 

2e tabblad: Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en overige bewijsstukken: 
 

4. Kopie van de indicatie: betreft informatie over de indicatie van een kind. 
5. Zorg- en dienstverleningsovereenkomst: betreft zowel een PGB contract tussen Stichting 

Zomerkind en de budgethouder als de overeenkomst met de SVB. 
6. Toestemmingsverklaringen: betreffen verschillende akkoordverklaringen en machtigingen die 

door ouders getekend zijn.  
 

3e tabblad:  Ondersteuningsplan: 
 

7. Ondersteuningsplan: betreft een individueel plan waarin de hulpvragen en doelstellingen op 
verschillende ontwikkelingsgebieden beschreven zijn.  

8. Werkplan (evaluatie ondersteuningsplan): betreft een evaluatie van de werkdoelen en het 
perspectief waaraan gewerkt wordt en een beschrijving van een nieuw perspectief en nieuwe 
werkdoelen.  

9. Therapieverslagen: betreft kopieën van aanvullende therapeutische verslagen.  
 

4e tabblad: Zorginhoudelijke informatie: 
 

10. Observatieformulieren en onderzoeksverslagen: indien van toepassing, informatie en 
uitkomsten van andere (observatie)vragenlijsten en onderzoeksverslagen. 
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5e tabblad:  Afspraken en protocollen: 
 

11. Dagelijkse afsprakenformulier: betreft een overzicht van tussen ouders en Stichting 
Zomerkind gemaakte afspraken, o.a. op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen, 
hulpmiddelen etc. 

12. Checklist risicofactoren: betreft een opsomming van risicofactoren, waarbij, indien aan de 
orde, protocollen aan gekoppeld moeten worden.  

13. Protocollen: betreft elk door ouders en Stichting Zomerkind opgesteld protocol, bijvoorbeeld 
ten aanzien van zwemmen, medicatie, medische handelingen, etc.  

14. Vrijwilligerskaart: betreft een overzicht van persoonlijke afspraken tussen ouders en Stichting 
Zomerkind omtrent de inzet van vrijwilligers met betrekking tot de begeleiding van het kind. 

15. Verzorgingskaart: betreft een overzicht van afspraken tussen ouders en Stichting Zomerkind 
met betrekking tot de verzorging van het kind.  
 

6e tabblad: Overige verslagen 
 

16. Verslagen voorgaande dienstverlening en/of rapportage van derden: betreft relevante 
informatie over het kind (Dit kan zowel informatie zijn van een voorgaand KDC als van een 
behandeld arts en/of therapeut) 

 

De teamleider heeft de eindverantwoording dat voor elk op het KDC Plus geplaatst kind het 
kinddossier op orde is. De teamleider zorgt voor de aansturing van de orthopedagoog en de 
persoonlijk begeleiders op het KDC Plus en kan naar hen de uitwerking van bepaalde onderdelen 
van het kinddossier delegeren. In de praktijk zorgen persoonlijk begeleiders voor het op orde 
houden van het dossier. Over het algemeen genomen zal de orthopedagoog de inhoudelijk 
verantwoording hebben. Dit betreffen dus vooral de tabbladen 3 en 4.    
 
Het dossier is inzichtelijk voor alle medewerkers die bij Stichting Zomerkind in dienst zijn en die met 
de kinderen werken. De bij het betreffende kind betrokken vrijwilligers krijgen van de persoonlijk 
begeleiders, in overleg met ouders, die informatie overgedragen die nodig is om met het kind te 
kunnen werken. Indien wenselijk kan er op verzoek van ouders ook overdracht plaats vinden tussen 
door ouders ingezette therapeuten en Stichting Zomerkind. Afhankelijk van de aard en het doel van 
overdracht wordt nader bepaald welke medewerker ingezet zal worden om de overdracht uit te 
voeren.  
In de groepsruimte ligt een calamiteiten map, waarin voor elk kind de persoonsgegevens, 
medicatiegebruik, medicatiebeleid en de hierbij vastgestelde protocollen zijn opgenomen. Deze map 
zal altijd meegenomen worden als kinderen buiten het KDC Plus activiteiten ondernemen. De 
persoonlijk begeleiders zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze map en zorgen 
ervoor dat veranderingen worden doorgevoerd in het kinddossier. 
Alle door Stichting Zomerkind geschreven rapportage wordt in het dossier opgenomen. Ouders 
krijgen deze rapportage ook overhandigd en zullen akkoord gevraagd worden voor de inhoud ervan. 
Op verzoek van ouders kunnen bepaalde onderdelen uit de rapportage aangepast worden.  
Als de plaatsing van een kind op het KDC Plus beëindigd wordt, wordt het dossier op grond van 
wettelijke bepalingen bewaard en daarna vernietigd. In overleg met ouders kunnen bepaalde delen 
van het dossier overgedragen worden naar andere organisaties. Ouders kunnen een verzoek 
indienen om binnen de genoemde wettelijke termijn over te gaan tot vernietiging van het dossier. Bij 
een eventuele liquidatie van de Stichting Zomerkind worden de dossiers overgedragen aan de 
opvolger of aan een andere zorginstelling. Inzage en het verstrekken van kopieën uit het kinddossier 
is, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO), vanzelfsprekend mogelijk.   
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 2:  Beleid en organisatie 
 
 
2.1  Oprichting Stichting Zomerkind 
 
Stichting Zomerkind is op 28 mei 2010 statutair opgericht met als voornaamste doelstelling een 
kinderdagcentrum Plus (KDC Plus) op te richten voor ernstig meervoudig beperkte kinderen in de 
leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. De PLUS staat voor extra ontwikkelingsmogelijkheden, extra 
aandacht, specifiekere (individuele) begeleiding, extra nadruk op een gezond leefklimaat en extra 
aandacht voor initiatieven van ouders. Stichting Zomerkind is op 17 januari 2012 door het ministerie 
van VWS erkend als officiële zorginstelling.  
 
 
2.2  Missie 
 
Stichting Zomerkind heeft de missie om de kwaliteit van leven van ernstig meervoudig beperkte 
kinderen te vergroten door het stimuleren van de ontwikkeling en het verbeteren van het welzijn. 
Zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven staan bij Stichting Zomerkind hoog in het vaandel. In 
de onderstaande visie staat beschreven hoe de Stichting in de voorliggende periode gestalte gaat 
geven aan deze missie.  
 
 
2.3    Visie: uitgangspunten en doelstellingen 
 
Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum Plus voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, waar 
maximale aandacht is voor de individuele behoeften van kinderen, hun ontwikkeling en hun 
verzorging. Het KDC Plus van Stichting Zomerkind is een plek waar kinderen mogen zijn wie ze zijn 
met al hun beperkingen en mogelijkheden in een gebouw dat aansluit op hun behoeften. Een 
gebouw waar per dag maximaal negen kinderen aanwezig zijn met alle ruimte (buiten en binnen) 
om te bewegen (o.a. een eigen snoezelruimte, een eigen zwembad en een tuin). Stichting 
Zomerkind biedt een omgeving waarbinnen de ontwikkeling van elk kind optimaal gestimuleerd kan 
worden.  
 
De kinderen voelen zich veilig en krijgen alle aandacht. Door de één-op-één/twee begeleiding en de 
inzet van vele vrijwilligers is de algehele begeleiding intensief. Kinderen hebben plezier, kunnen zich 
beter ontspannen, meer ervaringen opdoen en zich beter ontwikkelen. De kleinschaligheid 
bewerkstelligt dat het geld ook daadwerkelijk naar de kinderen toe gaat. Het kind staat bij alle 
keuzes op elk niveau centraal. 
 
Elke medewerker ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat het kind vanuit een veilige basis 
tot ontwikkeling komt. Door een intensieve samenwerking tussen ouders, persoonlijke begeleiders 
en de orthopedagoog van het KDC Plus worden er steeds weer nieuwe mogelijkheden gezien voor 
de kinderen om net dat ene stapje verder te komen. Doelgericht werken is een vanzelfsprekende 
zaak.  
 
De uitgangspunten en doelstellingen voor het kinderdagcentrum Plus zijn als volgt: 
 

- frequent één-op-één begeleiding, door  
o ruime vertegenwoordiging van goed geschoold, betrokken, gespecialiseerd en 

ervaren personeel (één-op-twee kinderen),  
o dagelijkse inzet van vrijwilligers (waardoor één-op-één begeleiding mogelijk is) 
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- een individueel ondersteuningsplan door  
o individuele doelstellingen gericht op groei binnen verschillende 

ontwikkelingsgebieden. 
o intensief aandacht te besteden aan de communicatie van de kinderen (door inzet 

hulpmiddelen, observaties, eventueel video opname, etc), waardoor kinderen meer 
regie over hun eigen leven kunnen krijgen, de onderlinge sfeer kan verbeteren en er 
meer grip kan komen op de verdere ontwikkelingsgebieden van een kind.    

o frequente multidisciplinaire overleggen (eens per 4 weken door persoonlijk 
begeleiders, teamleider en orthopedagoog). 

o geregeld overleg tussen medewerkers van het KDC Plus en door ouders ingezette 
externe therapeuten. 

o periodiek (2x per jaar) evaluatie waardoor kleine ontwikkelingsveranderingen beter 
gesignaleerd worden, waarna adequaat een bijstelling kan plaats vinden van het 
ondersteuningsplan. 

 
- een gespecialiseerd en gevarieerd dagprogramma, door 

o aandacht voor groepsactiviteiten en individuele activiteiten, waarbij aangesloten 
wordt bij de voorkeuren, belangstelling en kwaliteiten van de kinderen.  

o evenwicht tussen ontspanning & activiteiten en spel & therapie 
o dagelijkse fysieke beweging (bijvoorbeeld door dagelijks gebruik van het eigen 

zwembad, gebruik van de innowalk en andere loop- en stahulpmiddelen, saitoritmiek, 
etc). 

o uit te gaan van een tweetal theoretische invalshoeken, te weten de basale stimulatie 
en de methodiek “ervaar het maar”.  

o aanwezigheid van geschikt spelmateriaal en hulpmiddelen binnen een ruime en 
uitdagende omgeving.  

 
- gespecialiseerde (medische) verzorging, door 

o het in acht nemen van ieders (fysieke) veiligheid en hygiëne 
o autorisatie bij medewerkers voor uitvoeren van medisch voorbehouden handelingen 
o scholing en certificering van medewerkers op het gebied van kinderreanimatie 
o korte communicatielijnen met de plaatselijke huisarts, waardoor snelle interventie 

mogelijk is.  
 

- een gezond leefklimaat, door 
o met de kinderen indien mogelijk naar buiten te gaan. 
o bewegen. 
o aanbieden van gezonde maaltijden. 

 
- stimuleren van betrokkenheid van ouders, door 

o de mogelijkheid te bieden aan ouders om met regelmaat op de groep te kijken of om 
mee te doen aan activiteiten 

o zo nodig begeleiding te bieden aan ouders met betrekking tot de opvoeding en 
verzorging van hun kind 

o op frequente basis (3x per jaar) ouderavonden te organiseren  
o nauwkeurige overdracht tussen KDC Plus en thuisfront middels een ipad (Ik boekje) 

en/of in de toekomst een cliënt volgsysteem.  
o Een ingestelde cliëntenraad.  

 
- open communicatie binnen een kleinschalige instelling, door 

o overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Leden RvB en RvT zetten hun 
(vak)kennis vrijwillig in. Dit geldt ook voor de gastvrouwen, de tuinman, vrijwilligers op 
de groep en in het zwembad, etc.  
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o het in stand houden van een gemoedelijke en prettige sfeer op de locatie, waar 
kinderen (en ouders) zich veilig voelen, plezier hebben en vertrouwen hebben in de 
medewerkers. 

o medewerkers die makkelijk benaderbaar zijn voor ouders. Er zijn kortere 
communicatielijnen, waardoor beslissingen (en eventueel hieruit voortvloeiende 
acties) sneller genomen kunnen worden.  

o medewerkers die “doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen”.  
o aandacht voor training en scholing van medewerkers.  

 
2.3.1 Visie in de praktijk: Kwaliteit van Leven 

 
Het is een open deur om te stellen dat aansluiten bij de belevingswereld van ernstig meervoudig 
beperkte (EMB) kinderen de kwaliteit van hun leven vergroot. Toch is het een kunst om echt contact 
te maken met een kind dat op diverse fronten veel beperkingen heeft en om goed aan te sluiten bij 
de belevingswereld van het kind. De uniciteit van elk kind is het uitgangspunt. Er wordt gekeken 
naar het kind en niet naar diens handicap. Een kind mag vreugde beleven aan het mens- zijn, om 
wie het is, in al zijn facetten. De persoonlijk begeleiders zoeken ingangen om met een kind in 
contact te treden. Niet de verbale communicatie staat centraal maar het communicatief handelen.  
 
In de benadering van de kinderen staan de uitgangspunten van Basale Stimulatie centraal. De 
methodische werkwijze “Ervaar het maar” sluit hier bij aan.  

Basale stimulatie is een individuele ontwikkelingsondersteuning en richt zich op de fundamentele en 
elementaire behoeften van de mens. Basale stimulatie is een manier van omgaan met ernstig 
meervoudig beperkte volwassenen en kinderen, waarbij een specifieke houding en benadering 
gevraagd worden. Binnen basale stimulatie staan drie begrippen centraal, die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, te weten beweging, waarneming en communicatie. EMB kinderen zijn 
beperkt in hun bewegingen, daardoor ook in het opdoen van ervaringen. Wanneer de 
waarnemingservaringen belemmerd worden, kan geen lichaamsbeeld opgebouwd worden en geen 
begrip van tijd en ruimte ontwikkeld worden. De basale stimulatie stelt zich ten doel om EMB 
kinderen informatie te geven over hun lichaam, zodat zij in staat zijn hun eigen lichaam waar te 
nemen en met dit lichaam een relatie met de omgeving aan te gaan. Dit gebeurt door: 
 

• Actief aanbieden van elementaire bewegingsactiviteiten: het ervaren van het lichaam, de 

spierspanning, door het aanbieden van verschillende houdingen. 

• Het prikkelen van de waarneming: schommelen, wiegen, slingeren, dansen, trillingen van 

geluid, aangeraakt worden, ervaren van koud en warm. 

• Het bewust en afgewogen bezig zijn met individuele communicatie: onderscheiden en 

herkennen van de ander en hierop reageren. Het onderscheiden van gevoelens en deze 

kenbaar maken. De vormen van communicatie zijn: tast, geluid, geur, reuk, smaak, 

temperatuur, lichamelijk contact, lichaamshouding. 

 
“Ervaar het maar” is een methodische werkwijze voor de stimulering van motoriek, zintuigen en 
communicatie in de begeleiding van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Om de 
werkwijze meer inhoud en eenduidigheid te geven is er een ontwikkelings- en 
stimuleringsprogramma ontwikkeld. De methode is heel praktisch uitgewerkt aan de hand van 
concrete thema's: lichaam, herfst, Sinterklaas, kerstmis, winter, lente en zomer. De methode is 
inspirerend, creatief en doet ook een beroep op de vindingrijkheid van begeleiders en ouders die 
met de methode willen werken. Door themagericht met aantrekkelijk materiaal bezig te zijn wordt de 
leefwereld van het kind uitgebreid en krijgt het de kans om op een leuke manier te oefenen.  
 
 



  

   

Kwaliteitshandboek, versie 4.0; juni 2018 - 13 - 
 

Wat betekent dit in de praktijk op het KDC Plus? 
 
Er wordt veel belang gehecht aan een duidelijke structuur in de vorm van een dagprogramma, maar 
al naar gelang de behoefte van het individuele kind wordt hier flexibel mee omgegaan. Per dag 
wordt bepaald of een kind mee kan doen aan het geplande programma of dat een alternatief 
programma  nodig is, omdat de conditie van het kind hierom vraagt. Het programma staat in dienst 
van het individuele kind. 
 
Communicatief handelen vraagt bepaalde vaardigheden van de persoonlijk begeleiders. Niet 
iedereen is in staat, of heeft het geduld, om contact op te bouwen met een EMB kind. Deze 
vaardigheid stelt Stichting Zomerkind als een selectiecriteria bij het aannemen van persoonlijk 
begeleiders en vrijwilligers. Binnen de Stichting wordt belang gehecht en tijd besteed aan 
begeleiding en training van de persoonlijk begeleiders en vrijwilligers.  
 
2.3.2 Visie in de praktijk: Kwaliteit van Zorg 
 
Inleiding 
In de praktijk wordt de ondersteuning en zorg voor de kinderen vormgeven in een  
ondersteuningsplan (OP). Ieder kind heeft een eigen OP. Aan de hand hiervan wordt een werkplan 
opgesteld, waarin doelen op diverse ontwikkelingsgebieden worden opgesteld. Doelen worden elk 
half jaar geëvalueerd, zo nodig bijgesteld of er worden nieuwe doelen toegevoegd.  
 
Er is bij aanvang van de plaatsing naar aanleiding van de intakeprocedure een hulpvraag (of 
hulpvragen) geformuleerd. Hieruit worden de doelen en begeleidingsafspraken gemaakt. Stichting 
Zomerkind hanteert een methodische manier van werken bij het opstellen van een 
ondersteuningsplan. Naar aanleiding van dossieronderzoek en het intake gesprek schrijft de 
orthopedagoog bij aanvang van de plaatsing op het KDC Plus een eerste beeldvorming van een 
kind. Na drie maanden vindt de eerste ondersteuningsplan bespreking plaats. Dit betreft een 
multidisciplinair overleg met de ouders, teamleider, orthopedagoog, persoonlijk begeleider van het 
kind en eventuele andere bij het kind betrokken derden. De orthopedagoog zit het overleg voor. De 
persoonlijk begeleider verzorgt de verslaglegging, alhoewel de orthopedagoog hier toezicht en 
controle op houdt. Doel van het overleg is het ondersteuningsplan, waarin de volledige 
beeldvorming van het kind beschreven wordt, opstellen. Dit plan wordt zowel door ouders als 
teamleider ondertekend. Aan de hand van het OP wordt een werkplan opgesteld, waarin concrete 
doelstellingen opgenomen zijn. Middels deze doelen wordt duidelijk waar een kind aan gaat werken 
en hoe de begeleiding en het dagprogramma van een kind vormgegeven wordt. 
 
Planning 
Het ondersteuningsplan wordt, na ondertekening, elk jaar geëvalueerd. Anders dan bij een 
evaluatiegesprek van het werkplan gaat het hierbij niet alleen om evaluatie van de gestelde doelen. 
De hele beeldvorming van het kind wordt weer nader bekeken en zo nodig aangescherpt of 
bijgesteld. Een ondersteuningsplan is dus een jaar “geldig”. De teamleider houdt de 
verantwoordelijkheid dat de evaluatie binnen de juiste termijn plaats vindt. Bij dit gesprek zijn zowel 
teamleider, orthopedagoog, persoonlijk begeleider en ouders aanwezig. Ouders kunnen altijd 
derden bij dit gesprek betrekken als dit in het belang van hun kind is. De teamleider geeft leiding 
aan het gesprek, de orthopedagoog denkt inhoudelijk mee en adviseert en de persoonlijk begeleider 
de verslaglegging verzorgt.  
Het werkplan wordt ook twee keer per jaar geëvalueerd. Hierbij gaat het vooral om het bespreken 
van de gestelde doelen. Zijn de doelen behaald, hoe gaat er verder gewerkt worden aan de doelen 
en zijn er nieuwe doelen. Bij een evaluatie van een werkplan is de persoonlijk begeleider altijd 
aanwezig en de teamleider zo mogelijk. Wederom kunnen bij het kind betrokken derden op verzoek 
van ouders aanschuiven in het gesprek.  
De beide evaluatie gesprekken worden dusdanig gepland dat ouders elk half jaar met alle 
betrokkenen om de tafel zitten.  
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Diverse vragen staan bij de gesprekken centraal: 

- Zijn ouders cq verzorgers van de kinderen tevreden over de geboden verzorging en 
begeleiding en over de ontwikkeling en het welzijn van hun kind? 

- Maakt het kind een tevreden indruk? 
- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelen? 
- Zijn er veranderingen binnen de beeldvorming van het kind? 

 
De hele cyclus is, na de evaluatie, in zijn laatste fase en kan opnieuw opgestart worden. 
 
Het spreekt voor zich dat er, indien de situatie cq ontwikkeling van een kind hierom vraagt, er 
mogelijkheden zijn om de evaluatie van het ondersteuningsplan te vervroegen.  
 
Ondersteuningsplan 
De ontwikkelingsdomeinen die in de beeldvorming van het OP aan bod komen zijn als volgt: 
 
Contact 

Sociale ontwikkeling kan gezien worden als de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, oftewel 
de wijze waarop een kind leert om gaan met anderen en hoe een kind leert om te gaan met de wijze 
waarop hij of zij door anderen wordt benaderd. Hoe reageert een kind op het contact van een ander. 
De emotionele ontwikkeling is sterk van invloed op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en 
de persoonlijkheid. De emotionele ontwikkeling kan worden onderverdeeld in de ontwikkeling 
van: basisemoties, zelfbewustzijn van emoties, zelfregulatie van emoties en eigen maken van 
emotionele regels/normen van de omgeving. 
De sociaal emotionele ontwikkeling begint bij het aanwezig zijn van alle basisvormen van expressie. 
Sociale glimlach ontstaat. Lachen ontstaat. Uitingen van blijdschap worden steeds groter bij 
interactie met bekende mensen. Emotionele uitingen worden op het juiste moment ingezet, passend 
bij wat de omgeving vraagt. 
 

In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Hoe wordt er contact gemaakt? Zowel door begeleiders als door het kind zelf. 

• Geliefd zijn, gekoesterd worden 

o Zijn er mensen die een speciale plek innemen voor het kind? 

o Zijn er mensen die liefdevol met het kind omgaan? 

• Positieve betekenis hebben voor een ander, gezien worden als kind. 

o Worden de bijzonderheden eigenschappen gezien? 

o Wordt de persoon achter de beperkingen gezien? 

o Heeft het kind een speciale plek in het leven van anderen? 

• Is er sprake van aandacht krijgen? Gehoord en gezien worden? 

o Wordt er met echte aandacht met het kind omgegaan? 

o Worden signalen van het kind opgemerkt? 

• Nabijheid, verbondenheid en emotionele beschikbaarheid 

o Ervaart een kind de beschikbaarheid van een ander? 

o Wordt een kind getroost? 

o Wordt zijn/haar gemoedstoestand gezien en wordt het kind hierin gesteund en 

beschermd? 

 
 

http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/emotionele-ontwikkeling/basisemoties.html
http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/emotionele-ontwikkeling/zelfbewustzijn-van-emoties.html
http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/emotionele-ontwikkeling/zelfregulatie-van-emoties.html
http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/emotionele-ontwikkeling/toepassen-emoties.html
http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/emotionele-ontwikkeling/toepassen-emoties.html
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Communicatie 
 
Om goed te communiceren moet men goed kunnen waarnemen, interpreteren, verwerken en 
begrijpen wat gehoord en gezien wordt. Vervolgens moet men dan ook nog kunnen reageren. Op al 
deze gebieden kunnen er beperkingen zijn. De beperkte communicatieve mogelijkheden hebben 
een grote invloed op de sociale interactie. Naast spraak en taal wordt er gecommuniceerd met 
behulp van lichaamscontact, lichaamstaal, (eigen) gebaren, geluiden, tast, reuk en smaak. Het is 
zoeken naar een bij het kind passende vorm van communicatie. Het kan lange tijd duren voordat 
ouders/begeleiders en kind elkaar kunnen begrijpen. Als een kind wel kan leren spreken, vraagt dit 
een intensieve begeleiding, omdat het kind moeite kan hebben met articuleren en de verwerkingstijd 
veel langer is. Er zijn alternatieve communicatiemiddelen waar het kind gebruik van kan leren 
maken. Het is belangrijk dat een kind ervaart dat hij/zij door te communiceren invloed kan 
uitoefenen op de directe omgeving.   
 
In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Hoe wordt invulling gegeven aan de communicatie? Zowel door het kind zelf als door 

begeleiders 

• Gehoord en begrepen worden 

o Worden communicatieve uitingen gezien en begrepen? 

o Wordt op een passende wijze gereageerd? 

• Weten mensen om het kind heen wat het kind bedoelt? 

o Snapt het kind wat anderen hem/haar vertellen? 

o Snapt het kind wat anderen van hem/haar willen en verwachten? 

• Zeggenschap en begrenzing krijgen die bij het kind past 

o Kan het kind op het eigen niveau meebepalen of wordt alles voor hem/haar 

ingevuld? 

o Krijgt het kind grenzen die bij hem/haar passen? 

 
Zintuiglijk functioneren, prikkelverwerking en alertheid            

Zintuigen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling. Het maakt een kind nieuwsgierig, het zorgt 
ervoor dat een kind op ontdekking gaat, dat het kind alert is en dat een kind zich ontwikkelt. Bij EMB 
kinderen zijn er op dit gebied vaak beperkingen. Dit is van grote invloed op hoe zij de omgeving 
kunnen ervaren, hoe ze in contact kunnen treden met anderen en hoe ze kunnen communiceren. Bij 
veel kinderen komen er visuele en/of auditieve beperkingen voor. Stichting Zomerkind wil, door het 
afstemmen van de omgeving, de aangeboden materialen en de wijze van begeleiden op de visuele 
en auditieve mogelijkheden van een kind, het kind de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen.  
Bij een goede verwerking van prikkels door ruggenmerg, hersenstam en de rest van de hersenen 
komt informatie versterkt of gefilterd binnen. Dit helpt een kind om zich te kunnen concentreren om 
alert te zijn met als gevolg dat een kind zich kan ontwikkelen. Bij EMB kinderen verloopt de 
prikkelverwerking vaak verstoord, de alertheid is wisselend en de informatieverwerking verloopt 
vertraagd. Bij Stichting Zomerkind wordt er gezocht naar mogelijkheden om het kind alert te maken, 
af te stemmen op de wijze waarop het kind de prikkels verwerkt. 
 

In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Hoe is het functioneren van de zintuigen te beschrijven? Wat is hierbij van belang in de 

omgang en begeleiding van een kind.  

• Hoe reageert een kind op prikkels? Wat doen de prikkels met iemand? Wat werkt goed 

en wat niet? Wat kunnen mensen in de omgeving van het kind hierin doen om eea 
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makkelijker en prettiger te maken voor een kind? 

• Is het kind in staat aandacht t hebben voor wat er om hem/haar heen gebeurt? Of te 

passief of te oplettend? Waar ligt dit aan? Wat helpt hierin? 

• Kan een kind tot rust komen en herstellen cq bijkomen?  

• Is er sprake van een goed normaal dag en nachtritme? 

• Kan een kind zich veilig en ontspannen voelen? 

Lichaamsbeleving 

Lichaamsbeleving is voor kinderen erg belangrijk om de mogelijkheden en beperkingen van het 
eigen lijf te ontdekken. Door een beeld hebben van je eigen lijf ontwikkelt het zelfbeeld zich. Ook is 
het van belang voor de seksuele ontwikkeling. Voor EMB kinderen is het, door hun motorische 
beperkingen, moeilijk om een beeld van hun eigen lijf te krijgen. Ze hebben minder mogelijkheden 
om hun eigen lijf te ervaren. Gebruik maken van verschillende houdingen en verschillende 
bewegingsvormen zijn hierin belangrijk.  
 
In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Welke bijzonderheden zijn te melden ten aanzien van bewustheid met betrekking tot het 
eigen lijf? Wat ervaart een kind wel en niet? 

• Welke bijzonderheden heden zijn er ten aanzien van gedrag? (bonken, handen bijten 
etc) 

• Hoe is het gesteld met de lichamelijke conditie, beweging, verzorging, voeding etc? 

• Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling?  
 
Cognitieve ontwikkeling, spel en interesses 

Kinderen, met een sterk ontwikkelde wil, vinden (hoe minimaal ook) wegen om “vooruit te komen”. 
Een responsief klimaat, waarin spel en plezier voorop staat blijkt van grote invloed te zijn op de 
ontwikkeling. Zowel in het groepsprogramma als in het individuele programma staan spel en contact 
centraal. Stichting Zomerkind streeft ernaar dat kinderen plezier hebben in de oefeningen en 
activiteiten. Als een spel of een bepaalde interactie uitnodigend is, zal het kind (hoe minimaal dan 
ook) gemotiveerd zijn om erop te reageren. Door de activiteit te herhalen bij een ontspannen 
interactie zal ontwikkeling in gang gezet kunnen worden. Stichting Zomerkind is resultaatgericht, niet 
door middel van een strak trainingsprogramma, maar door middel van een dynamisch programma 
gericht op spel, interactie en opbouw van ontwikkeling. 
 
In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Wat wordt er op welke wijze op het gebied van cognitie gedaan (leespraat, 

taalontwikkeling, schoolsere activiteiten etc) 

• Welke kansen worden er geboden voor een kind om zich te ontwikkelen? 

• Is er sprake van betekenisvolle en gevarieerde bezigheden? 

• Wat is hier interesse van het kind? Waaraan wordt plezier en positiviteit ontleend? Wat 

doet iemand graag? 

• Hoe is een kind uit te dagen en te motiveren? 

• Hoe speelt het kind? 

 
Motorische ontwikkeling 
 
Op jonge leeftijd zijn hersenen flexibel. Bewegingsprogramma’s zijn effectief voor beschadigde 
hersenen: functies van beschadigde hersenen kunnen (gedeeltelijk) overgenomen worden door 



  

   

Kwaliteitshandboek, versie 4.0; juni 2018 - 17 - 
 

hersendelen die nog intact zijn. Elk kind heeft individuele als groepsgewijze bewegingsactiviteiten 
(o.a. zwemmen) met als doel het op speelse wijze bevorderen van de motorische ontwikkeling.  
 
In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Wat gebeurt er aan motorische activiteiten (gebruik innowalk, statafel, grondoefeningen, 
zwemmen, wandelen.. etc) 

• Hoe wordt dit ervaren? Wat betekent dit voor het kind? 
 
Zelfredzaamheid 
 
Door het ontwikkelen van de zelfredzaamheid (zoals aankleden, zindelijkheid, zelf eten en drinken, 
lichaamshygiëne) wordt een kind steeds minder afhankelijk van volwassenen. 
Door de motorische beperking is het voor EMB kinderen moeilijk om zich op dit te gebied te 
ontwikkelen. Hulpmiddelen en structuur bieden stimulans ten aanzien van de zelfredzaamheid.  
 
In de beeldvorming kunnen begeleiders gebruik maken van onderstaande vragen: 

• Wat is de mate van zorgafhankelijkheid ten aanzien van alledaagse handelingen, denk 

hierbij aan verplaatsen, bewegen, eten verschonen, drinken, tanden poetsen, etc. 

• Welke hulpmiddelen worden hierbij gebruikt?  

• Wat werkt stimulerend voor een kind? 

 
 
Werkplan en evaluaties 
Zoals gezegd worden op bovenstaande ontwikkelingsgebieden doelen gesteld. Minimaal eens per 
half jaar wordt geëvalueerd hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en of het doel moet worden 
aangepast of een nieuw doel moet worden opgesteld. 
 
Kwaliteit 
Op inhoudsniveau zal Stichting Zomerkind de persoonlijke belangen, behoeften, voorkeuren en 
mogelijkheden van de kinderen voorop stellen door de OP’s op de kinderen aan te laten sluiten. Op 
procesniveau zal Stichting Zomerkind periodieke evaluaties en toetsingen verzorgen om de kwaliteit 
van de ondersteuningsplannen en werkplannen te bewaken en te verbeteren. Het streven van 
Stichting Zomerkind is zorg op maat, waarbij de zorg doelgericht en transparant is.  

 
 
2.4    Doelgroep 
 
De doelgroep van het KDC Plus zijn kinderen van 0 tot en met 18 jaar (bij plaatsing), die in of nabij 
de Hoeksche Waard en omliggende gebieden wonen. Het KDC Plus richt zich uitsluitend op 
kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Dit zijn kinderen met een aangeboren of verworven 
hersenbeschadiging met beperkingen op meerdere gebieden, die over het algemeen ook een 
diversiteit aan gedragsproblematiek (o.a. zelf-verwondend gedrag, onrustig en druk gedrag, etc.) en 
medische problematiek (epilepsie, maagsonde, sondevoeding en-of dieet, gebruik van zuurstof, 
overtollige slijmproductie, medicatiegebruik, katheteriseren etc) hebben.  
 
Bij aanmelding zal er geen testmateriaal gebruikt worden om toegelaten te kunnen worden. Stichting 
Zomerkind streeft er naar om de groep zo harmonieus en rustig mogelijk te houden, zodat elk kind 
optimaal tot zijn recht komt. Het wordt hierbij als belangrijk ervaren dat de groep tot op zekere 
hoogte ook gelijkwaardig is in vaardigheden. Kinderen met een enkelvoudig handicap zullen niet 
geplaatst worden, omdat zij elders in andere instellingen c.q. dagverblijven beter op hun plek zullen 
zijn.  
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2.5  Bezetting 
 
Het KDC Plus is dusdanig ingericht dat er per dag twee groepen van maximaal 4 tot 5 kinderen 
kunnen zijn. In het gebouw zijn meerdere ruimten voor de kinderen beschikbaar, waardoor kinderen 
indien nodig cq wenselijk nog meer gespreid van elkaar opgevangen en begeleid kunnen worden. 
Gezien het feit dat de meeste kinderen niet alle dagen komen, zijn er meer dan negen kinderen 
geplaatst. 
 
 
2.6  Algemeen beleid en kwaliteitsbeleid 
 
Bij Stichting Zomerkind wordt geen onderscheid gemaakt tussen algemeen beleid en 
kwaliteitsbeleid. Het beleid ten behoeve van het beheersen, bewaken, borgen en verbeteren van 
kwaliteit is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering.  
 
2.6.1 Verantwoording 
 
De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en is 
documenteigenaar van alle kwaliteitsdocumenten. De teamleider is belast met het dagelijkse 
beheer. De Raad van Toezicht (RvT) controleert of de Raad van Bestuur haar taak op het gebied 
van kwaliteitsmanagement goed uitoefent. De resultaten van de interne en/of externe audits vormen 
voor de RvT input om te kunnen oordelen en bijsturen.  

 
2.6.2  Jaarplan 
 
Jaarlijks wordt door de RvB een financieel jaarplan opgesteld dat goedkeuring behoeft van de RvT. 
Volgens de statuten dient het jaarplan vastgesteld en goedgekeurd te zijn voor de aanvang van het 
betreffende jaar. De jaarplannen en de doelstellingen hierin zijn concreet en SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden), zodat transparantie gewaarborgd is en naleving 
maximaal gevolgd kan worden. De Cliëntenraad wordt advies gevraagd over het jaarplan. Het 
jaarplan is een los document, dat niet opgenomen is in dit handboek.  
 
2.6.3  Beoordeling kwaliteitssysteem 
 
Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld tijdens een vergadering van de RvB. Elk lid van de 
RvB heeft hierin een verantwoordelijk aangaande zijn eigen portefeuille. In navolging van de RvB 
zal ook de RvT dit agenderen. Daarbij worden de bevindingen van de RvB meegenomen.  
Relevante aanpassingen van het systeem worden verwerkt in het kwaliteitshandboek, 
geïmplementeerd op de werkvloer en ter kennis gebracht aan de RvT. 
 
 
2.6.4  CAO-toepassing 

 
De Stichting Zomerkind is aangesloten bij een brancheorganisatie. Dat betekent niet alleen dat de 
branchevoorschriften mede van toepassing zijn op de Stichting (zoals de Governance code 2010), 
het betekent ook dat de CAO-voorschriften van toepassing zijn op de medewerkers die in dienst zijn 
van de Stichting. Op alle arbeidsovereenkomsten die de Stichting aangaat, is de CAO 
gehandicaptenzorg van toepassing. Uitzonderingen en/of aanvullende maatregelen worden in de 
arbeidsovereenkomsten expliciet en duidelijk beschreven.  
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2.6.5 Statuten en reglementen 
 
De statuten en reglementen van de Stichting zijn na goedkeuring door de RvT vastgesteld door de 
RvB en opgenomen in een apart handboek Statuten en Reglementen Stichting Zomerkind. Alle 
documenten in dit handboek zijn openbaar en opvraagbaar.  
 
In dit handboek “Statuten en Reglementen” zijn de volgende documenten opgenomen: statuten, 
informatieprotocol, klachtenregeling, klokkenluidersregeling, reglement voor de cliëntenraad, 
reglement dialoog externe belanghebbenden en reglement RvB en RvT.  

 
 
2.7. Organisatiestructuur Stichting Zomerkind 
 
2.7.1.  Governancecode Zorg 2017 
 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode 
Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk 
principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo 
in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de 
maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.  
De brancheorganisaties in de zorg zijn verenigd in hun streven naar kwalitatief goede zorg, die 
voldoet aan eigentijdse eisen.  
Sinds de laatste versie van de Zorgbrede Governancecode uit 2010 is er veel veranderd binnen de 
gezondheidszorg en ontwikkelden zich kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en 
toezicht, professioneel handelen en governance. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN 
verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben daarom besloten tot een geheel herziene 
code.  Per 1 januari 2017 is deze nieuwe Governancecode Zorg van kracht.  
De code is zo opgezet dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van 
bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in 
die dynamiek echt tot leven komt. Daarbij is de code het gemeenschappelijk referentiekader en een 
hulpmiddel om op terug te vallen in lastige situaties.  
De code is een vorm van zelfregulering. Het zelfregulerende karakter van de code vraagt van de 
overheid dat zij zorgorganisaties voldoende ruimte biedt om op eigen en adequate wijze invulling te 
geven aan de realisatie van hun maatschappelijke doelstelling. Zelfregulering maakt het mogelijk om 
passend en actueel te zijn. Zelfregulering betekent ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de 
inhoud en naleving van de code. 
De code is op principes gebaseerd. Uitgangspunt voor de code vormen zeven principes. Die 
principes zijn vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van 
het principe beschrijven. De toepassing is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend. Tot op heden 
gold dat een bepaling werd toegepast of dat een afwijking ervan goed gemotiveerd werd uitgelegd. 
Het bekende ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’. Met deze code willen de brancheorganisaties echter op 
een actuele en vernieuwende manier omgaan met dit beginsel. Soms is bij toepassing juist uitleg 
nodig (pas toe en leg uit). Soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe!). 
 
De 7 principes: 

• De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van 

goede zorg aan cliënten. 

• De RvB en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie 

van de zorgorganisatie.  

• De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden. 

• De RvB en RvT zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de 

zorgorganisatie. 
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• De RvB bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 

• De RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. 

• De RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. 

 
2.7.2 De Raad van Bestuur 
 
De RvB is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Stichting Zomerkind. Dit houdt 
onder meer in dat de RvB verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere 
doelstellingen van Stichting Zomerkind, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende 
resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De RvB legt hierover 
verantwoording af aan de RvT. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvB zich naar het belang van 
Stichting Zomerkind als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking 
komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. De RvB is 
verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van Stichting 
Zomerkind en voor de financiering ervan. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen met de RvT. De RvB verschaft de RvT tijdig alle informatie 
die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de RvT. De RvB draagt ervoor zorg dat 
werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot Stichting Zomerkind staan, zonder gevaar 
voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de RvB of aan een door hem 
aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de 
zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden 
die het functioneren van leden van de RvB betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van 
de RvT.  
 
De gewenste taakverdeling binnen de RvB is als volgt: 

De voorzitter 

De voorzitter is degene die primair de stichting naar buiten vertegenwoordigt. De voorzitter is het 
boegbeeld van de organisatie, leidt de vergaderingen van de RvB en is het primaire aanspreekpunt 
voor de teamleider, de cliëntenraad en de RvT.  
De voorzitter heeft een brede algemene belangstelling, is representatief en heeft een ruime 
betrokkenheid bij de zorg voor EMB kinderen. De voorzitter woont in het werkgebied van de 
Stichting of heeft anderszins een bijzondere affiniteit met de Hoeksche Waard. De voorzitter 
bewaakt de doelstelling van de Stichting en houdt daarbij het beeld van de “founding mothers” 
steeds voor ogen: goede begeleiding en zorg, gericht op ontwikkeling van de kinderen die het KDC 
Plus bezoeken. De voorzitter is innovatief en stimuleert de overige leden van de RvB. In alle 
opzichten is hij een sparring partner. De voorzitter coördineert de activiteiten van de RvB en richt 
zich vooral op die activiteiten waar zijn inzet en energie het meest gewenst is.  
De voorzitter zal, namens de RvT optreden als een beroep gedaan wordt op een van de beide 
Klachtenreglementen of de Klokkenluidersregeling, tenzij hijzelf het voorwerp van klacht is. 

De secretaris 

De secretaris (of notulist) verzorgt de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de 
RvB. Secretaris zorgt voor de formele correspondentie, beheert het archief van de Stichting, 
bewaakt aanpassingen van regelingen en reglementen en faciliteert een ordentelijke besluitvorming 
in de organen van de Stichting. De secretaris draagt er zorg voor dat besluiten van de RvB die 
goedkeuring behoeven van de RvT ook aan laatstgenoemde Raad worden voorgelegd. De 
secretaris bewaakt procedures rond benoeming van leden van de Raad en het rooster van aftreden 
en coördineert de introductie van nieuwe leden binnen de Raad van Bestuur. Mutaties in de 
bestuurssamenstelling worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. De secretaris coördineert de 
acties met betrekking tot het jaarplan. De secretaris heeft een brede algemene belangstelling, heeft 
affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van juridische 



  

   

Kwaliteitshandboek, versie 4.0; juni 2018 - 21 - 
 

aangelegenheden en ondersteunende secretariële procedures. 
 

De penningmeester 

De penningmeester verzorgt de financiële taken van de Stichting. Onder diens verantwoordelijkheid 
worden begroting en jaarrekening opgesteld. De penningmeester is –met de voorzitter- het primaire 
aanspreekpunt voor de RvT en de externe accountant. De penningmeester bereidt de benoeming 
van de externe accountant door de RvT voor en verstrekt opdracht de jaarrekening te onderzoeken. 
Ingeval er een audit op het financiële beheer wordt uitgevoerd is de penningmeester het eerste 
aanspreekpunt. De penningmeester coördineert de acties rond sponsoring en fondsenwerving. De 
penningmeester draagt zorg voor een meerjarig financieel inzicht en signaleert financiële knelpunten 
aan de RvB. De penningmeester heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de 
doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van financiële processen. 

Het bestuurslid belast met de zorginhoud en -kwaliteit 

Het bestuurslid, belast met de zorginhoud en -kwaliteit, is primair binnen de RvB belast met de 
kwaliteit van de verstrekte zorg. Er wordt gewaarborgd dat de zorg op een gewenst peil blijft en 
neemt de nodige initiatieven om de zorgkwaliteit op het niveau van certificatie te brengen. Het 
bestuurslid is het primaire aanspreekpunt voor het zorgkantoor en informeert het bestuur actief over 
wenselijke verbeteringen in het zorgaanbod. De bestuurslid stemt ook de verschillende disciplines 
binnen de hulpverlening zodanig op elkaar af dat maximale ontwikkeling geboden kan worden aan 
de kinderen. Het bestuurslid heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de 
doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van de pedagogische zorg voor EMB 
kinderen. 

 
Het bestuurslid belast met de facilitaire aangelegenheden en ICT 
Dit bestuurslid zorgt voor de kwaliteit van het gebouw, de inventaris, de technische installaties en de 
ICT. Het bestuurslid onderneemt voorstellen om tekortkomingen op te heffen en defecten te 
herstellen en draagt zorg voor een meerjarig onderhoudsplan. Ook de buitenomgeving van het 
gebouw behoort tot deze zorg. Het bestuurslid spant zich in om energiebesparende maatregelen te 
nemen en coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers die belast zijn met werkzaamheden aan 
het gebouw. Het lid heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van 
de Stichting, is representatief en heeft kennis van facilitaire- en bouwtechnische aangelegenheden. 

Het bestuurslid belast met de stakeholders 

Het bestuurslid, belast met de stakeholders (externe belanghebbenden), is primair verantwoordelijk 
voor het jaarverslag en de public relations van de Stichting. Het verzorgen van de website en 
verstrekken van informatie aan externe belanghebbenden behoren tot de taken. Het bestuurslid 
onderhoudt de contacten met de ambassadeurs van de Stichting en de stakeholders. Het 
bestuurslid heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de 
Stichting, is representatief en heeft kennis van onderhoud van relatienetwerken en van de media. 
 

Het bestuurslid belast met de kwaliteit en de certificering 

Het bestuurslid, belast met de kwaliteit en de certificering, draagt zorg voor het algemene 
kwaliteitsbeleid binnen de Stichting. Het bestuurslid beoordeelt de werkwijze en processen binnen 
de Stichting zodanig dat ze bijdragen aan het verkrijgen van gewenste certificaten en vult in die zin 
ook de werkzaamheden aan van de overige leden van de RvB. Het bestuurslid heeft een brede 
algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en 
heeft kennis van kwaliteitssystemen en certificatiemethoden binnen de zorg voor EMB kinderen. 
 
Aandachtspunt personeel  
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Eén van de bestuursleden is belast met de portefeuille personeel. Hij is primair verantwoordelijk 
voor het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid en stemt deze onderwerpen met regelmaat af 
met de teamleider.  
 
Bovenstaande beschrijving van de taakverdeling is de meest gewenste vorm, waarbij concessies 
soms noodzakelijk zijn. In dat geval worden taken verdeeld over overige beschikbare bestuursleden, 
personeel en vrijwilligers.  
 

2.7.3 De Raad van Toezicht 
 
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de RvB en op de algemene gang van 
zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de RvB met raad terzijde. 
De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en 
ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De RvT houdt toezicht op ten 
minste:  

• de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Stichting Zomerkind;  

• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Stichting Zomerkind;  

• de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;  

• de financiële verslaglegging;  

• de kwaliteit en veiligheid van zorg;  

• de naleving van wet- en regelgeving;  

• de verhouding met belanghebbenden;  

• het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en 
verantwoordelijkheid van Zomerkind.  

 
De RvT bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s 
verbonden aan Stichting Zomerkind, de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet 
en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante 
wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het 
jaarverslag van de RvT.  
 
Aan de goedkeuring van de RvT zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de RvB omtrent:  
 

• de vaststelling van de begroting, de jaarrekening;  

• de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie;  

• het beleid van Stichting Zomerkind voor de dialoog met belanghebbenden;  

• het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Stichting Zomerkind met 
andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van 
ingrijpende betekenis is voor Stichting Zomerkind;  

• het Reglement van de Raad van Bestuur;  

• aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;  

• gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de 
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van 
een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als 
samenwerkingsverband ten behoeve van de onderneming, werkzaam zijn voor de vereniging 
of stichting;  

• overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Bestuur en vast te leggen in de 
statuten en/of het Reglement van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht.  

 
De RvT beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun 
benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Stichting Zomerkind zal 
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dergelijke initiatieven faciliteren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de 
zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.  
 
2.7.4 Ambassadeurs 

 
Ambassadeurs zijn mensen die Stichting Zomerkind een warm hart toedragen. Deze ambassadeurs 
zullen alles doen wat in hun mogelijkheid ligt om de Stichting te helpen en te ondersteunen. De 
ambassadeurs zijn mensen met uitgebreid en breed netwerk. Zij kunnen op deze wijze hun steentje 
bijdragen aan het verwerven van naamsbekendheid, het verspreiden van goodwill ten aanzien van 
de Stichting en mogelijk het versterken van het effect van door Stichting Zomerkind geïnitieerde 
acties. Ambassadeurs zullen door de RvB van de Stichting op de hoogte gehouden worden over het 
reilen en zeilen van de Stichting. 

 
2.7.5 Raad van Kwaliteit 
 
Per 1 januari 2014 beschikt Stichting Zomerkind over een Raad van Kwaliteit (RvK). Leden van het 
team zijn “vakmensen”. Naast grote affiniteit met de doelgroep beschikken de leden van de RvK 
over een relevante (medische of paramedische) opleiding en over ruime praktijkervaring met EMB 
kinderen. Het team fungeert als een kennis cq denktank.  
De teamleider en de orthopedagoog (en desgewenst verdere medewerkers) hebben laagdrempelig 
overleg met leden van de RvK. Teamleider beslist zelf welke onderwerpen er binnen de RvK 
besproken worden. Achteraf vindt hiervan een korte terugkoppeling plaats binnen de 
bestuursvergadering.  
Teamleider kan binnen de RvK inlichtingen en advies inwinnen. Gestelde vragen en discussies 
binnen de RvK hebben een algemeen karakter (o.a. met betrekking tot alle kinderen, het personeel, 
de begeleiding en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandelingsmogelijkheden) en zijn 
instelling breed van toepassing met als doel het bewaken en versterken van de kwaliteit van zorg. In 
te dienen kwesties betreffen dus geen issues die betrekking hebben op een individueel geplaatst 
kind.  
 
2.7.6 Personeel 
 
Stichting Zomerkind heeft diverse medewerkers binnen verschillende functies in dienst. Dit betreffen 
een teamleider, een orthopedagoog, pedagogische medewerkers en busbegeleider. Voor een 
volledige opsomming van taken wordt verwezen naar de functiebeschrijvingen in de personeelsmap. 
In de functieomschrijving zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgebreid 
beschreven.  
 
Teamleider 

De teamleider heeft de dagelijkse leiding op het KDC Plus en heeft ter plaatste, in acute situaties, 
directe beslissingsbevoegdheid. De teamleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken en alle 
dagelijkse werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor alle medewerkers, vrijwilligers en ouders.  
 
De teamleider heeft een sturende en coördinerende taak en is de verbindende factor in het uitzetten 
van de begeleiding van de geplaatste kinderen. Teamleider heeft een rol in de aanmeldings- en 
plaatsingsprocedure van nieuwe kinderen, evengoed als bij een eindgesprek als de plaatsing van 
een kind beëindigd wordt. Teamleider is aanwezig bij het multidisciplinair overleg omtrent de 
kinderen en is eindverantwoordelijk voor de dossier van de kinderen.  
 
De teamleider zorgt voor de aansturing van de aanwezige medewerkers en vrijwilligers. Teamleider 
voert de functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken en exitgesprekken. Teamleider signaleert 
de noodzaak van een nieuwe medewerker en zal hiervan melding maken bij de RvB. Teamleider 
heeft, tezamen met de RvB, een rol in het wervingsproces van nieuwe medewerkers. Teamleider is 
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eindverantwoordelijk voor het inwerkproces van nieuwe medewerkers. Teamleider zorgt op de 
werkvloer voor naleving en implementatie van gemaakte werkafspraken. Hier wordt toezicht op 
gehouden en indien nodig bijgestuurd. Teamleider neemt de leiding in geval van afwijkingen, 
calamiteiten, fouten of incidenten en schakelt de RvB in. Er wordt gehandeld volgens vaste 
protocollen en het bedrijfshulpverleningsplan. Teamleider neemt initiatief in de jaarlijkse risico-
inventarisatie.  
 
Teamleider is aanwezig bij de bestuursvergaderingen van Stichting Zomerkind.  
 
Orthopedagoog 

De orthopedagoog werkt heel nauw samen met de teamleider. Er is een hele korte en directe lijn 
tussen beiden, waarbij zowel formeel als informeel overleg altijd mogelijk is.  
De orthopedagoog is betrokken bij de plaatsingsprocedure van nieuwe kinderen op het KDC Plus en 
heeft hierin een verantwoordelijkheid. Indien wenselijk kan de orthopedagoog vanuit bestaande 
rapportage van een nieuw geplaatst kind verdere uitleg geven aan persoonlijk begeleiders.  
De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke gedeelte van het kinddossier. De 
orthopedagoog neemt de leiding in het opstellen van het ondersteuningsplan. Onder 
verantwoordelijkheid en sturing van de orthopedagoog worden de persoonlijk begeleiders eveneens 
ingezet in het opstellen cq schrijven (en evalueren) van de rapportages. Indien gewenst kan de 
orthopedagoog diverse observatiemomenten op de groep plannen en gestandaardiseerde 
scorelijsten invullen. De orthopedagoog is eveneens GZ-psycholoog en dus bevoegd tot het 
verrichten van diagnostiek.  
De orthopedagoog is de voorzitter van het multidisciplinaire overleg van elk kind en is aanwezig bij 
de OP besprekingen. Tot slot neemt de orthopedagoog initiatief in de deskundigheidsbevordering 
van medewerkers.  
 
Persoonlijk begeleiders op de groep 
 
De persoonlijk begeleiders zijn uitvoerende medewerkers in de verzorging, opvang en begeleiding 
van de geplaatste kinderen. Zij bieden geen therapie, maar zullen wel onder begeleiding van de 
orthopedagoog, (externe) therapeuten en externe deskundigen bepaalde onderdelen uit specifieke 
therapieën op de groep met de kinderen uitvoeren. De persoonlijke begeleiders bieden naast 
groepsactiviteiten ook individuele aandacht aan de kinderen en staan garant voor een veilige en 
prettige sfeer, een responsieve pedagogisch klimaat en structuur op de groep. Bovendien hebben 
persoonlijk begeleiders ook een belangrijke rol naar vrijwilligers toe. Ze houden in de gaten hoe de 
vrijwilligers met de kinderen omgaan en geven goede instructies over hoe activiteiten uitgevoerd 
dienen te worden. Persoonlijk begeleiders dienen te bewaken dat de aandacht altijd naar de 
kinderen uitgaat en dat kinderen ook betrokken blijven bij de onderlinge gesprekken tussen 
volwassenen.   

 
Elk geplaatst kind krijgt een vaste persoonlijke begeleider toegewezen. Dit wil niet zeggen dat deze 
persoonlijk begeleider de enige is die op de groep met het betreffende kind werkt.  
De vaste persoonlijk begeleider van een kind is echter wel het eerste aanspreekpunt voor ouders, 
stelt het individuele ondersteuningsplan (en werkplan) van het kind op, verricht observaties, 
onderhoudt contacten met het thuisfront en derden die bij het kind betrokken zijn, maakt deel uit van 
het multidisciplinaire overleg, zorgt voor verslaglegging en is aanwezig bij kindbesprekingen.  
 
Begeleiders in de bus 
 
De begeleiders in de bus bieden toezicht en dragen er zorg voor dat de kinderen op veilige en 
verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van het vervoer. Begeleiders zijn dermate geschoold dat 
ze, zo nodig, medische handelingen kunnen verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan acuut 
toedienen van medicatie (bijvoorbeeld in geval van een epileptische aanval) en het toedienen van 
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zuurstof via een zuurstofballon. Ook zullen de busbegeleiders bij thuiskomst van de kinderen een 
korte overdracht geven aan ouders.  
 
2.7.7 Therapeuten 

Stichting Zomerkind heeft geen therapeuten in dienst. Het staat ouders vrij om extern ingeschakelde 
therapeuten te betrekking bij de plaatsing op het KDC Plus. Ouders bepalen zelf welke therapie hun 
kind krijgt en maken hiertoe zelf afspraken met betrokken therapeuten. Indien ouders dit wenselijk 
vinden kan er afstemming plaats vinden tussen de medewerkers van Stichting Zomerkind en de 
therapeuten. In dat geval kunnen de persoonlijk begeleiders profiteren van de vakkennis van de 
betrokken therapeuten en dit toespitsen in hun eigen manier van begeleiden op de groep. 

2.7.8 Vrijwilligers 
 
Met betrekking tot vrijwilligers die direct met de kinderen werken is het van groot belang dat deze 
mensen een affiniteit hebben met de doelgroep, aansluiting kunnen vinden met de kinderen, fysiek 
sterk zijn en over een goede conditie beschikken. Het gaat niet zozeer om relevante diploma’s of 
werkervaring, alhoewel dit wel een pré is. Van alle vrijwilligers wordt vooraf een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) gevraagd. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Stichting Zomerkind.  
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Er wordt een contract getekend, dat, indien daar aanleiding toe 
is, elk moment vanuit de Stichting opgezegd kan worden. De teamleider heeft een sleutelrol in de 
overdracht van informatie naar de vrijwilligers. Er is ook jaarlijks een groepsbijeenkomst onder 
leiding van de teamleider met vaste groepen vrijwilligers (chauffeurs, busbegeleiders, gastvrouwen, 
facilitaire vrijwilligers etc). In een dergelijk gesprek is ruimte tot evaluatie, informatie overdracht en 
het uitwisselen van ervaringen.  
 
Vrijwilligers hebben geen toegang tot de dossiers van de kinderen. Noodzakelijke en praktische 
informatie om bepaalde activiteiten met de kinderen te kunnen verrichten, wordt door de persoonlijk 
begeleiders overgedragen. Persoonlijk begeleiders dienen in aanwezigheid van een vrijwilliger 
rekening te houden met het bespreken van persoonlijke informatie aangaande een kind. Activiteiten 
waarvoor vrijwilligers ingezet worden zijn o.a. zwemmen, buitenactiviteiten, snoezelen, (individuele) 
activiteiten op de groep (meehelpen spelactiviteiten), eet- en drinkmomenten en muziekactiviteiten. 
Per kind wordt in dossier vastgelegd welke activiteiten mogelijk met vrijwilligers gedaan kunnen 
worden. Het dient duidelijk te zijn aan welke “eisen” de vrijwilliger moet kunnen voldoen. Deelname 
en medewerking van vrijwilligers wordt met ouders besproken. Vrijwilligers werken onder de 
persoonlijk begeleiders, zijn nooit alleen met kinderen (mits ouders specifieke toestemming geven) 
en voeren geen medische handeling uit. Mits dit in overleg met teamleider is afgestemd, kunnen 
hierop uitzonderingen gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vrijwilliger de eigen 
ouder of een persoon uit het netwerk van het kind is.  
 
Vrijwilligers worden gestimuleerd om gegeven trainingen en scholing te volgen. De vrijwilligers 
krijgen, net als de persoonlijk begeleiders, begeleiding in de omgang met de kinderen. Het is zaak 
dat de betreffende vrijwilligers goed in staat zijn om samen te werken met de persoonlijk begeleiders 
en ook open staan voor aanwijzingen en feedback. Het is van groot belang dat de vrijwilligers met 
enig regelmaat aanwezig zijn op het KDC Plus.  
 
2.7.9 Externe trainers 

 
De RvB (of de teamleider in opdracht van de RvB) streeft ernaar minimaal één keer per jaar externe 
trainers te benaderen voor het bieden van intervisie, supervisie en scholing aan de persoonlijk 
begeleiders en eventueel de vrijwilligers. Deze trainers zijn mensen die zowel in opleiding als 
ervaring gespecialiseerd zijn in bepaalde (para-medische of alternatieve) therapieën. Op deze wijze 
kan er deskundigheidsbevordering plaats vinden.  
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De orthopedagoog en teamleider inventariseren de behoefte en noodzaak naar bepaalde trainingen, 
hetgeen zij kenbaar maken aan de RvB.  
 
 
2.8 Mandaat en bevoegdheden 
 
In het reglement voor de RvB is de financiële bevoegdheid van zowel de penningmeester als de 
teamleider geregeld. Andere medewerkers hebben geen financiële bevoegdheid. Inzage in de 
kinddossiers is toegestaan voor die medewerkers, die belast zijn met zorgtaken en voor wie geldt 
dat kennisneming van de informatie functioneel relevant is. Het spreekt voor zich dat medewerkers 
de privacy van cliënten waarborgen.  
 
 
2.9  Administratie 
 
De RvB en de teamleider zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van de algehele 
administratie. De administratie is onderverdeeld in:  
 

1. Salaris en personeelsadministratie  RvB 
2. Cliëntadministratie    teamleider 
3. Financiële administratie    RvB  

 
 
2.10  Cliëntenraad 
 
Gezien de werkwijze van Stichting Zomerkind worden ouders maximaal betrokken bij het reilen en 
zeilen binnen de organisatie. Daarnaast heeft Stichting Zomerkind sinds 1 oktober 2017 een officiële 
cliëntenraad. De belangrijkste reden voor het instellen van een cliëntenraad (CR) is, om binnen het 
kader van de doelstellingen van de instelling, de gemeenschappelijk belangen van de cliënten te 
behartigen. De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn opgenomen in de Wet 
Medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het Reglement Cliëntenraad is op die wettelijke 
bepalingen gebaseerd. Recent is de wetswijziging (Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen) in de statuten verwerkt. De CR heeft daarmee de bevoegdheid een bindende 
voordracht te doen bij de benoeming van leden in de RvB.  
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 3:  Primair proces 
 
 
3.1  Inleiding 
 
Het primaire proces bevat een beschrijving van het proces van aanmelding van een kind voor het 
KDC Plus tot beëindiging van de zorg voor het betreffende kind. Het gaat hierbij om de 
beeldvorming van het kind met diens hulpvraag enerzijds en de geboden hulp en evaluatie 
anderzijds, waarbij interne (aan het kind gerelateerde) factoren en externe (omgevings-/situationele) 
factoren inzichtelijk gemaakt dienen te worden. 
Een goed omschreven beeldvorming van het kind en het inzichtelijk maken van zijn (ontwikkelings-) 
behoeften zijn aanwijzingen voor een specifieke hulpvraag. Een goed omschreven beeld van de 
doelstellingen van het KDC Plus en de situationele factoren ervan (samenstelling van de 
kindergroep, pedagogisch klimaat, kennis en kunde van het personeel, aanbod individuele 
begeleiding, participatie ouders etc) zijn aanwijzingen voor een specifiek zorgverleningsaanbod. In 
het primaire proces wordt de match beschreven tussen hulpvraag, begeleidingsaanbod en de 
evaluatie daarvan. 
 
 
3.2  Ondersteuningsplan  
 
De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke gedeelte en neemt de leiding in het 
opstellen van individuele ondersteuningsplan (OP) van elk geplaatst kind op het KDC Plus. Stichting 
Zomerkind werkt echter multidisciplinair. Alle betrokken medewerkers hebben een rol in het 
opstellen van het ondersteuningsplan. Persoonlijk begeleiders zullen het plan daadwerkelijk 
schrijven. Ook verslaglegging van door ouders extern ingezette therapeuten kan hierbij gebruikt 
worden.  
Met elkaar wordt de beeldvorming van het kind geschetst en worden de ontwikkelingsbehoeften 
omschreven. De diverse door ouders ingeschakelde therapeuten geven hier invulling aan vanuit hun 
eigen vakgebied. De ouders van het kind hebben, als ervaringsdeskundigen, ook een belangrijke rol 
in het opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan. Juist de ervaring en mening van ouders 
dragen bij aan de complete beeldvorming van de kinderen. Het ondersteuningsplan maakt deel uit 
van het volledige kinddossier. Het OP wordt jaarlijks opnieuw aangepast na een uitgebreide 
evaluatie. Naar aanleiding van het OP wordt ook een werkplan opgesteld, waarin concrete doelen 
voor een kind vastgelegd zijn. Deze doelen worden ook elk half jaar geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld.  
 
 
3.3  Samenwerking met eigen netwerk van geplaatste kinderen 
 
Stichting Zomerkind vindt het belangrijk om contact te onderhouden met andere bij het individuele 
kind betrokken organisaties om de zorg rondom de kinderen goed af te stemmen. Hierbij kan 
gedacht worden aan artsen, therapeuten, eerdere dagbesteding en zorgverleners in de thuissituatie.  
Bij de start van een kind op het KDC Plus zullen ouders desgewenst gevraagd worden een 
machtigingsformulier te tekenen, waardoor teamleider, orthopedagoog of persoonlijk begeleider 
toestemming krijgen om bij afgesproken personen/organisaties informatie op te vragen. Al deze 
informatie kan van groot belang zijn in de beeldvorming van een kind.   
De verantwoordelijkheid voor tussentijdse informatieoverdracht aan het KDC Plus ligt bij ouders.  
Indien vanuit de dagelijks omgang en observatie van een kind specifieke vragen op het KDC Plus 
ontstaan (bijvoorbeeld ten aanzien van voeding cq dieet, ten aanzien van mogelijke signalering 
epilepsie, ten aanzien van fysieke scheefgroei), zal hierover in eerste instantie door de persoonlijk 
begeleider een gesprek met ouders plaatsvinden. Afhankelijk van het onderwerp is het mogelijk dat 
de teamleider of de orthopedagoog aanschuift bij dit gesprek. In een dergelijk gesprek zal, zo nodig, 
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aan ouders schriftelijk toestemming gevraagd kunnen worden om een telefonisch consult met 
betrokken zorgverleners cq behandelend artsen te mogen voeren. De persoonlijk begeleider zal 
deze taak in principe op zich nemen, mits er gegronde redenen zijn dat het wenselijker is dat de 
teamleider of orthopedagoog deze taak overneemt. Hierover is dus altijd overleg binnen het 
(multidisciplinaire) team van het KDC Plus. De uitkomsten van een telefonisch overleg worden altijd 
binnen het team besproken. Ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten 
van het telefonisch overleg, door diegene die het overleg heeft uitgevoerd.   
 
 
3.4  Vervoer 
 
Stichting Zomerkind beschikt over een eigen aangepaste rolstoelbus. Voor een aantal kinderen 
wordt middels deze bus voorzien in het vervoer van en naar het KDC Plus. Het vervoer vindt op een 
veilige en verantwoorde wijze plaats vindt. Naast de chauffeur is er altijd een busbegeleider in de 
bus aanwezig. Deze begeleider is vertrouwd met de kinderen, heeft voldoende medische kennis en 
is bevoegd tot bepaalde medische handelingen (te denken valt aan coupeermedicatie bij epilepsie).  
Voor elk kind dat in de bus meegaat, dient een buskaart ingevuld te zijn. Op deze kaart is de meest 
relevante informatie van elk kind ingevuld, zodat hier in geval van een noodsituatie direct gebruik 
gemaakt kan worden. Dit betreffen de adresgegevens, (nood)telefoonnummers van ouders/familie, 
BSN nummer en verzekeringsmaatschappij en -nummer van het kind. Ook wordt er een korte 
beschrijving gegeven van de aard van de handicap, medische bijzonderheden, een medicatie 
overzicht en verdere bijzonderheden bijvoorbeeld omtrent gedrag. Tot slot beschikt de 
busbegeleider ook over relevante protocollen uit het kinddossier (bijvoorbeeld epilepsieprotocol) van 
de kinderen die in de bus plaats nemen.  
 
 
3.5  Uitwerking primair proces 
 
3.5.1   Plaatsingsprocedure in schema 
 
De plaatsingsprocedure ziet er als volgt uit: 
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Plaatsingsprocedure

Doel: (af)weging van factoren en de beslissing van wel of niet plaatsen van een kind
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Opvragen aanvullende 

informatie

Positief: vervolg
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ouders door Teamleider 
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-kindkenmerken 

-situationele factoren
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Telefonische toelichting 

door TL

Negatief:
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Plaatsingsgesprek met ouders 

& kind door persoonlijk 

begeleider

Positief

Aanmaken kinddossier

Feitelijke plaatsing kind
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3.5.2 Plaatsingsprocedure uitgewerkt 
 
In het primaire proces gaat het in eerste instantie om een (af)weging van factoren en de beslissing 
van wel of niet plaatsen van een kind. De gehele procedure tot plaatsing bestaat uit opeenvolgende 
stappen: 
  
1.     

Ouders en/of verwijzers oriënteren zich op het KDC Plus van Stichting Zomerkind. Deze oriëntatie 
kan bijvoorbeeld plaats vinden door het bekijken van de website. Op de website staat een overzicht 
met veelvoorkomende vragen, die voor ouders relevant kunnen zijn om te beslissen over een 
eventuele aanmelding. Teamleider is het aanspreekpunt voor ouders en/of verwijzers die meer 
informatie willen. Dit kan eventuele telefonisch of door middel van een persoonlijke afspraak met de 
teamleider op de locatie voor een rondleiding. 
 
2.     

Ouders beslissen tot aanmelding. Hiertoe dient het inschrijfformulier dat op de website staat 
ingevuld te worden. Indien verwijzers het inschrijfformulier invullen, dient het formulier door ouders 
mede ondertekend te worden. Dit formulier kan per mail of per post naar Stichting Zomerkind 
verstuurd worden. Bij het inschrijfformulier dienen ouders een kopie van een geldig indicatiebesluit 
mee te sturen. 
 

3.  

De teamleider voert een eerste screening uit om te bepalen of een aangemeld kind uit de juiste 
regio komt, wat betreft leeftijd in de doelgroep past en of het kind over de juiste (geldige) indicatie 
beschikt. 

•         Bij afwijzing: teamleider laat dit telefonisch weten aan ouders, waarbij de reden van afwijzing 
wordt toegelicht. Indien blijkt dat verdere aanmelding bij Stichting Zomerkind niet zinvol is, zal 
getracht worden om de betreffende ouder cq verzorger door te verwijzen naar een andere 
zorgaanbieder, MEE, Bureau Jeugdzorg, etc. 

•         Bij positieve screening gaat de verdere intake procedure van start. 
  
4. 
Teamleider neemt telefonisch contact op met ouders om een persoonlijke afspraak te maken. 
Telefonisch wordt vast de plaatsingsprocedure toegelicht en geeft de teamleider een indicatie 
wanneer er naar verwachting een plekje vrij komt op het KDC Plus. 
Teamleider vraagt direct bij ouders aanvullende informatie op. Hierbij kan gedacht worden aan 
rapportage van de huidige zorgaanbieder, medische verslagen van de behandelend arts en 
revalidatie arts, diagnostische verslagen, eventueel aanwezige verslagen van betrokken 
therapeuten en andere relevante informatie. Deze aanvullende informatie dient voorafgaand aan het 
kennismakingsgesprek in het bezit van de teamleider te zijn.  
Indien er sprake is van een wachtlijst, bepaalt de teamleider in hoeverre het verder doorlopen van 
de plaatsingsprocedure zinvol is. Teamleider beheert een eventuele wachtlijst. 

  
5. 
Teamleider heeft het kennismakingsgesprek met ouders. Verwijzers kunnen hier met toestemming 
van ouders bij aanwezig zijn. Het betreffende kind is hier niet bij aanwezig. De door ouders 
aangeleverde rapportage kan nader besproken worden. Teamleider en orthopedagoog dienen een 
beeld van het kind te krijgen, waarbij ook de achterliggende problematiek van het kind en de 
hulpvraag van ouders duidelijk moet worden.  
Indien dit eerste gesprek onvoldoende duidelijkheid geeft over de beeldvorming van het kind, kan 
besloten worden tot een tweede gesprek met teamleider en orthopedagoog. Dit gesprek kan 
eventueel ook in de thuissituatie plaats vinden. Ook kan in overleg met ouders besloten worden dat 
het aangemelde kind bij deze afspraak aanwezig is. Er kan in overleg met ouders ook besloten 
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worden tot het opvragen van informatie bij derden of er kan een bezoek gepland worden aan het 
huidige kinderdagcentrum van het kind. Ouders moeten wel toestemming geven, alvorens deze 
acties ondernomen kunnen worden. 
  
6. 
De kindkenmerken van het aangemelde kind en de situationele factoren worden intern besproken 
door teamleider en orthopedagoog. Argumenten voor een eventuele plaatsing worden op een rij 
gezet. Ondanks het uitgangspunt dat elk kind, passend in de doelgroep, welkom is op het KDC Plus, 
kiest Stichting Zomerkind er bewust voor onderzoek te doen voorafgaand aan de plaatsing van een 
kind. Het streven is om zorg op maat te leveren, waarbij een goede match tussen hulpvraag 
en zorgverlening essentieel is. Verwachtingen kunnen uitgesproken worden en knelpunten kunnen 
inzichtelijk gemaakt worden.  
Een samenvattende beeldvorming van de teamleider (en orthopedagoog) leidt ertoe dat er een 
beslissing over wel/niet plaatsen genomen wordt. In deze weging wordt niet alleen de zorgvraag en 
behoefte van een eventueel nieuw kind meegenomen, maar ook de huidige samenstelling van de 
groep kinderen en de wisselwerking hiertussen.  
  
7. 
Ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld door de teamleider over de beslissing van wel of 
niet plaatsen en krijgen hierover nadere toelichting. In geval van plaatsing spreekt de teamleider met 
ouders af per wanneer de plaatsing in gaat. Teamleider bewaakt het gehele proces. De termijn 
waarop dit plaats vindt is afhankelijk van de plaatsingsdatum. 
 
8. 
Persoonlijk begeleider, teamleider en/of orthopedagoog hebben een plaatsingsgesprek met ouders 
bij voorkeur in aanwezigheid van het kind, zodat ook met elkaar op de groep gekeken kan worden. 
Door ouders aangedragen informatie wordt met elkaar doorgenomen. Ook zal in het 
plaatsingsgesprek een eerste opzet van het ondersteuningsplan gemaakt en ondertekend worden. 
Ook zullen benodigde protocollen en de zorgovereenkomst ingevuld cq besproken worden. De 
persoonlijk begeleider stemt met ouders af hoe en op welke wijze een eventuele wenperiode na de 
plaatsingsdatum ingevuld kan worden. Binnen zes weken na plaatsing is het volledige 
ondersteuningsplan geschreven.  

  
9.  

Het kinddossier wordt aangemaakt. 
  

10. 
Feitelijke plaatsing van het kind op het KDC. 
 
3.5.3  Overige aandachtspunten gedurende de plaatsing 
 

• Informatie-uitwisseling van gegevens van kinderen vindt alleen plaats na (schriftelijke) 
toestemming van ouders.  

• De persoonlijk begeleider onderhoudt contacten met ouders, informeert collega’s over de 
voortgang van het kind en onderhoudt met toestemming van ouders contacten met derden. 

• Protocollen met betrekking tot voeding, medicatie of medische situatie dienen altijd actueel te 
zijn.  

 
3.5.4  Beëindiging plaatsing 
 
Afmelden door ouders dient schriftelijk bij de teamleider gedaan te worden. Indien een plaatsing, 
met inachtneming van het opzegtermijn van drie maanden, wordt beëindigd zal er een gesprek met 
ouders cq verzorgers, persoonlijk begeleider en teamleider plaats vinden. In dit gesprek zal de 
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reden van beëindiging van zorg besproken worden. Tevens wordt met ouders afgesproken hoe bij 
een eventuele overplaatsing naar een andere organisatie overdracht van gegevens plaatsvindt. Aan 
ouders wordt ook gevraagd naar hun ervaringen met het KDC Plus en of zij nog verbetersuggesties 
hebben. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een standaard verbeterformulier. De teamleider 
zal hetgeen ouders hierop aangeven bespreken in het eerstkomende teamoverleg. Zowel tijdens het 
multidisciplinaire overleg als tijdens de reguliere teamvergadering is standaard aandacht voor het 
bespreken van aanwezige verbeterformulieren. Na bespreking van een dergelijk verbeterformulier 
worden zo nodig actiepunten met elkaar besproken en uitgezet. Teamleider bewaakt dit proces en 
heeft de verantwoordelijkheid voor eventuele implementatie van veranderingen.  
Het dossier van kinderen, wiens plaatsing op het KDC Plus beëindigd zijn, worden conform 
wettelijke bepalingen 15 jaar bewaard.  
 
 
3.6  Dagelijkse gang van zaken op het KDC Plus 
 
Het bovenstaande beschreven primaire proces is de leidraad in de dagelijkse gang van zaken. 
Echter, een aantal concrete zaken ten aanzien van het dagelijkse reilen en zeilen op het KDC Plus 
dienen verdere toelichting.  
 
3.6.1 Openingstijden 
 
Het KDC Plus van Stichting Zomerkind is op maandag tot en met donderdag van 9 -16 uur geopend 
en op vrijdag van 9 -15 uur. Indien ouders wensen hebben ten aanzien van verlengde opvang, kan 
de haalbaarheid hiervan met de teamleider besproken worden. Stichting Zomerkind heeft het 
streven om deze verlengde opvang te bieden, alhoewel hierbij wel naar individuele situaties 
gekeken wordt. Vervoer dat door Stichting Zomerkind geboden wordt, is afgestemd op de reguliere 
openingstijden.  
 
3.6.2 Dagprogramma  
 
Er is bewust gekozen om het dagprogramma te laten starten om 9.00 uur, omdat de meeste EMB 
kinderen in de ochtend wat meer tijd nodig hebben om op te starten. Dit kan te maken hebben met 
een ander slaappatroon, medicatietoediening, eetproblematiek, medische handeling, etc.  
 
Er is uiteraard aandacht voor het samenzijn en het groepsgebeuren. Daar waar mogelijk is het 
programma aanbod in groepsverband (“samen beleven”). De start en afsluiting van de dag zijn 
gezamenlijk evenals de eet- en drink momenten (indien dit voor de kinderen haalbaar is en niet 
teveel prikkels geeft).  

Uitgangspunten van de Basale Stimulatie en de Methodiek Ervaar het Maar staan centraal binnen 
het dagprogramma.  
 
Globaal ziet het dagprogramma er als volgt uit:  
 
09.00 - 09.15 uur:  Binnenkomst kinderen en overdracht ouders 
09.15 - 09.30 uur:  Gezamenlijke kring-muziek activiteit. 
09.30 - 10.00 uur:  Drinken, koekje, fruit enz.  
10.00 - 10.30 uur:  Verschonen en kinderen uit stoel halen 
10.30 - 11.45 uur:  Individueel programma, gericht op bewegen, saito, zwemmen, cognitieve 

training 
11.45 - 13.00 uur:  Lunch 
13.00 - 13.30 uur:  Ontspanningsmoment:  BIM (beleven in muziek), sensobox, snoezelen, etc 
13.30 - 14.45 uur:  Individueel programma aanbod 
14.45 - 15.20 uur:  Drinken, fruit enz. 
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15.20 - 15.45 uur:  Gezamenlijke activiteit: muziek en voorlezen, etc. 
15.45 - 16.00 uur: Afsluitende kring en overdracht ouders 
 

Per kind zal vanuit het bovenstaande programma een eigen programma worden opgesteld waarin 
de persoonlijke doelen van het kind zijn verwerkt. Wensen van het kind en ouders worden hierin 
vertaald. Naar aanleiding van het individuele ondersteuningsplan wordt onder leiding van de 
orthopedagoog een individuele dagindeling voor elk kind gemaakt. De persoonlijke begeleiders 
geven invulling aan deze dagindeling. Uitgangspunten hierbij blijven een goede balans tussen 
stimulans en rust, tussen therapie en ontspanning en tussen gezamenlijke en individuele 
activiteiten. De dagindeling en elk onderdeel hiervan dient recht te doen aan de vaardigheden, 
mogelijkheden en ontwikkeling van het individuele kind.  
Kortom, het ondersteuningsplan is de basis van de voor het kind op maat gemaakte dagplanning. 
Ouders worden door de persoonlijk begeleider op de hoogte gehouden over het concrete 
dagprogramma van hun kind.  
 
Belangrijke aanvullende opmerkingen ten aanzien van het dagprogramma zijn: 

• Eet- en drinkmomenten zullen, indien dit voor het kind haalbaar is, gezamenlijk zijn.  

• Er is een mogelijkheid om op de groep of in een slaapkamer te rusten en/of te slapen. 
Hiertoe zijn, indien nodig, babyfoons en een bewakingscamera op de kamer geplaatst. 

• Indien het voor de kinderen haalbaar is, er voldoende begeleiders zijn en als het weer het 
toelaat, zullen de kinderen naar buiten gaan.  

• Verschoonmomenten zijn niet op een vast moment ingepland in het programma, omdat dit 
per kind kan verschillen. Dit wordt verwerkt in het eigen programma.  

• Voorspelbaarheid en herhaling is belangrijk, waarbij wel aandacht is voor variatie. 

• Er wordt gewerkt met thema’s/seizoenen 

 
3.6.3  Therapie 
 
Het KDC Plus vindt behandeling en therapie voor EMB kinderen van essentieel belang. Echter, er 
zijn geen therapeuten in dienst bij Stichting Zomerkind. Ouders dienen zelf het initiatief te nemen tot 
het inzetten van therapie, waarbij medewerkers van Stichting Zomerkind een adviserende rol 
kunnen hebben. Ouders zullen zelf afspraken moeten maken met therapeuten en dragen hier ook 
zelf, al dan niet via hun verzekering, de kosten voor. De door ouders ingezette therapeuten zullen 
vanuit hun eigen praktijk of organisatie kinderen behandelen. Het spreekt voor zich dat door ouders 
ingezette therapie in het belang van het kind moet zijn en/of niet negatief interfereert met het 
groepsgebeuren. 
Stichting Zomerkind hecht er waarde aan dat de betrokken therapeuten (bijvoorbeeld middels 
verslaglegging) deel uit maken van het multidisciplinaire team van het KDC Plus, waardoor 
therapeuten ook actief deel uit kunnen maken van het ondersteuningsplan van de kinderen. Ouders 
dienen echter wel het initiatief te nemen om hen uit te nodigen, immers ouders hebben een afspraak 
cq overeenkomst met de therapeuten.  
 
 
3.6.4  Eén-op-één begeleiding 
 
Op een groep van acht kinderen zijn over het algemeen genomen vier persoonlijk begeleiders 
aanwezig. De kinderen zitten echter verdeeld over twee groepsruimte, waarbij op elke groep twee 
persoonlijk begeleiders zijn. De teamleider is een meewerkend teamleider. Alle vaste medewerkers 
die op de groep werken zijn geautoriseerd voor het uitvoeren van risicovolle medische handelingen.  
 
Om zoveel mogelijk tot één-op-één begeleiding te komen zullen de persoonlijk begeleiders 
ondersteund worden door enthousiaste en betrokken (vaste) vrijwilligers. Dat er zoveel mogelijk 
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gestreefd wordt naar één-op-één begeleiding, betekent niet dat elk kind continu dezelfde begeleider 
heeft. Hierin wordt gerouleerd, zodat alle groepsleiding en vrijwilligers vertrouwd raken met alle 
kinderen. Het aantal aanwezige persoonlijk begeleiders en vrijwilligers hangt af van het aantal 
kinderen.  
 
3.6.5  Invulling gezond leefklimaat  
 
Stichting Zomerkind hecht veel waarde aan een gezond leefklimaat. Dit  betekent concreet dat de 
kinderen met regelmatig naar buiten zullen gaan. Bij buiten activiteiten (buiten de tuin) zullen 
vrijwilligers de persoonlijke begeleiders ondersteunen. Ook zijn wandelingen naar o.a. de 
kinderboerderij en winkels mogelijk. Ouders worden bij uitstapjes ook altijd gevraagd of zij het leuk 
vinden om mee te gaan. Dit is echter geen verplichting.  
Behalve buitenlucht staat het KDC Plus garant voor gezonde maaltijden. Geplaatste kinderen 
hoeven niet zelf eten en/of drinken mee te nemen (mits dit sondevoeding of speciale (dieet)voeding 
betreft).  
 
3.6.6 Bijzondere activiteiten 
 
Stichting Zomerkind draagt zorg voor bijzondere activiteiten en uitstapjes. Hierbij kan worden 
gedacht aan: 

• Brusjesdag: een speciale dag waarop de broertjes en zusjes van de geplaatste kinderen een 
dag of dagdeel mee draaien op de groep.  

• Familiedag: een speciale dag waarop ouders en/of grootouders van de geplaatste kinderen 
een dag of dagdeel mee draaien op de groep. 

• Belevingstheater op de groep: bijvoorbeeld de Clini Clowns (Het Klein Zintuigen Orkest), 
Feest op Wielen, De Ronzebons, LImattivo etc.  

• Uitstapjes naar een (kinder)boerderij, het sinterklaashuis, de clini clowns 

• En uiteraard worden ook de gebruikelijke festiviteiten gevierd, zoals verjaardagen, 
sinterklaas, kerst, pasen etc.  

 
Tijdens dit soort momenten zullen er altijd vrijwilligers zijn om de persoonlijk begeleiders te 
ondersteunen, zodat er sprake is van één-op-één begeleiding. Ouders dienen vooraf toestemming 
te geven.  
 
3.6.7 Dagelijkse overdracht naar ouders cq verzorgers 
 
Ouders ontvangen dagelijks een korte overdracht van de persoonlijk begeleiders. Dit gebeurt veelal 
via een IPAD (ik-boekje). Indien ouders niet over een ipad beschikken, wordt er gebruik gemaakt 
van een overdrachtsschriftje. Onderwerpen die besproken worden, kunnen per kind variëren. Er kan 
kort besproken of genoteerd worden wat en hoe een kind gegeten heeft, of er sprake geweest is van 
ontlasting, bijzonderheden in (slaap)gedrag, epileptische aanvallen, etc. Tevens kunnen er met de 
ipad foto’s gemaakt worden van activiteiten of bijzonderheden.  
Uiteraard vindt er ook mondelinge overdracht plaats als ouders zelf op het KDC Plus komen en/of 
als hier concrete aanleiding toe is.  
 
Stichting Zomerkind streeft ernaar om in de nabije toekomst deze overdracht volledig digitaal te 
doen. Hierbij kan gedacht worden aan een soort webblog, waarbij ouders via beveiligde verbinding 
de overdracht van hun kinderen via internet kunnen lezen.  
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 4:  Personeel 
 

 
4.1  Algemene informatie 
 
Stichting Zomerkind is zich ervan bewust dat de kwaliteit van de zorg op het KDC Plus staat of valt 
met haar medewerkers. Omdat het KDC Plus meer is dan alleen opvang, worden er bepaalde 
keuzes gemaakt in het personeelsbeleid. Daarnaast wordt er nadruk gelegd op 
deskundigheidsbevordering, een goede communicatie, zeggenschap, tevredenheidsmetingen en 
goede arbeidsomstandigheden.  
 
Stichting Zomerkind wil een KDC Plus zijn met een responsief pedagogisch klimaat, dat sterk 
gericht is op begeleiding en ontwikkeling. Cruciaal hierin is veel aandacht voor de werk- attitude van 
de persoonlijk begeleiders (inclusief vrijwilligers), supervisie op het gebied van medische verzorging 
en begeleiding, op het gebied van pedagogische ondersteuning (contact), op het gebied van 
stimuleren van de ontwikkeling en op het gebied van functioneren in een team.  
 
Om het bovenstaande tot zijn recht te laten komen, heeft Stichting Zomerkind een specifiek 
personeelsbeleid. 
 

• Medewerkers worden geselecteerd op bepaalde vakbekwaamheid, ervaringskennis en 
de bereidheid tot het volgen van opleidingen; 

• Medewerkers worden geselecteerd op bepaalde persoonskenmerken (o.a. flexibiliteit, 
leergierig, nieuwsgierig, bereid tot volgen van cursussen, inventief, creatief, kunnen 
bijdragen aan een goed klimaat en een prettige sfeer voor vrijwilligers en ouders); 

• Medewerkers moeten contact kunnen maken met de doelgroep; 

• De overleg structuur wordt zo ingericht dat de verschillende facetten van omgang met de 
kinderen besproken kunnen worden; 

• Er wordt gestreefd naar supervisie uren voor persoonlijk begeleiders door specialistische 
(externe) trainers. 

 
Stichting Zomerkind wil een prettige werkgever zijn voor haar medewerkers (en vrijwilligers). Er 
wordt veel aandacht besteed aan de sfeer op het KDC Plus en de sfeer binnen het team. Hier zal 
onder andere aan gewerkt worden door: 

• gezamenlijke momenten op de dag met de kinderen erbij. 

• gezamenlijke momenten onder medewerkers (trainingen, teamdagen, feesten, etc). 

• mogelijkheden tot intervisie, supervisie en scholing. 

• overleg tussen persoonlijk begeleiders, teamleider en orthopedagoog. 

• voortgangs- en functioneringsgesprekken om functioneren, persoonlijke ontwikkeling en 
tevredenheid te bespreken. Uitkomst van gesprekken worden vastgelegd in 
personeelsdossiers. 

 
Er  is een  klachtenregeling vastgesteld welke tot doel heeft het bestrijden en voorkomen van 
seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Voor 
misstanden is een Klokkenluidersregeling vastgesteld. Beide regelingen zijn opgenomen in het boek 
“Statuten en Reglementen”. Ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld waar het personeel zich 
desgewenst tot kunnen wenden. 
 
 
4.2  Ruime bezetting van personeel 
 
Stichting Zomerkind streeft naar zoveel mogelijk één-op-twee begeleiding door persoonlijk 
begeleiders. Door inzet van vrijwilligers wordt gestreefd naar één-op-één begeleiding. Stichting 



  

   

Kwaliteitshandboek, versie 4.0; juni 2018 - 36 - 
 

Zomerkind wil relatief veel begeleidings- en supervisie uren in zetten van externe trainers, de 
orthopedagoog en teamleider om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Financiële dekking voor deze 
uren zijn in financiële jaarplan opgenomen. 
 
4.2.1  Medewerkers in dienst 
 
De teamleider, orthopedagoog, persoonlijk begeleiders en busbegeleiders zijn in dienst van 
Stichting Zomerkind. Voor de genoemde functies zijn functiebeschrijvingen vastgesteld (zie bijlagen 
4 A, B, C en D). 
 
 
4.2.2  Vrijwilligers 
 
Er zijn veel vrijwilligers aan Stichting Zomerkind verbonden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 
een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst betreft enerzijds formele afspraken en 
anders een beschrijving van de activiteiten die de vrijwilliger op zich neemt. Er zijn zowel vrijwilligers 
die met de kinderen werken als vrijwilligers die ingezet worden voor activiteiten die los staan van de 
dagelijkse zorg voor cq begeleiding van de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan 
vrijwilligerswerk op het gebied van onderhoud van gebouw en tuin, ICT en bestuurscommissies.  
 
 
4.3.  Nieuwe medewerkers 
 
Nieuwe medewerkers doorlopen een gestandaardiseerd inwerkschema. Stichting Zomerkind streeft 
ernaar nieuwe medewerkers zoveel mogelijk al voor de feitelijke datum van indiensttreding bij de 
Stichting te betrekken.  
 
Er worden diverse stappen in het inwerktraject doorlopen. Voorafgaand aan de feitelijk startdatum 
van de nieuwe collega zullen er voorbereidingen getroffen moeten worden ten aanzien van de 
financiële en administratieve zaken. De nieuwe collega zal, indien dit een persoonlijk begeleider 
betreft, een laptop en mailadres toebedeeld krijgen. Zowel binnen Stichting Zomerkind als aan 
ouders zal melding gemaakt worden van de komst van de nieuwe medewerker. Teamleider beslist 
in overleg met het huidige team wie het inwerktraject (of specifieke onderdelen hiervan) qua 
begeleiding naar de nieuwe collega op zich zal nemen. 
 
De nieuwe medewerker zal vervolgens op diverse onderdelen verdere toelichting, uitleg en instructie 
krijgen. Dit betreffen de volgende onderwerpen: 
 

• Introductie van Stichting Zomerkind (de organisatie, visie, missie en doelstellingen, 
kinderen en ouders) 

 

• Toelichting Organisatie (functies, werkverdeling, vaste procedures en 
kwaliteitshandboek) 

 

• Huisregels (werktijden en pauzes, sleutel en alarm, lunch, rookbeleid, telefoongebruik, 
opruimen, schoonmaken en gedragscode) 

 

• Rondleiding KDC (inclusief BHV plan, brandblusmiddelen, zuurstof, EHBO doos, BMI, 
alarm, nooduitgangen, zwembad, meterkast en tuin) 

 

• Arbozaken (voorkomen fysieke overbelasting, hygiëne voorschriften en veiligheid) 
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• Personeelszaken (cao, uren en overuren, verlof, ziekteverzuim, vergoedingen, opleiding 
en training, ICT, functioneringsgesprekken) 

 

• Kinderen (dossiers, ondersteuningsplan, protocollen (zwemmen, tillen, medicatie, eten en 
drinken), risicovolle handelingen (sondevoeding, medicatie, epilepsie, zuurstof), 
dagprogramma, overdracht, calamiteiten map en presentielijst kinderen) 

 
Elke nieuwe medewerker (dus ook een vrijwilliger) dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te 
overhandigen. Hiertoe krijgt de betreffende medewerkers een door de Stichting ingevulde verklaring 
waarop de reden van aanvraag wordt toegelicht. Ook leden van de RvT en RvB dienen een VOG te 
overhandigen.  
 
 
4.4 Professioneel handelen en deskundigheidsbevordering 
 
Stichting Zomerkind heeft als kernbegrippen voor de werkwijze :  

• intensiteit, responsiviteit en betrokkenheid. Dit betekent dat medewerkers respectvol en 
liefdevol met de kinderen omgaan, het vermogen hebben om zich in te leven in de 
belevingswereld van een kind met beperkingen en in staat zijn contact op te bouwen met 
de kinderen.  

• doelgerichtheid, transparantie en continue ontwikkeling. Dit betekent dat medewerkers in 
staat moeten zijn om planmatig te handelen en te denken in (bijzonder) kleine stapjes 
met een perspectief in het achterhoofd. De medewerkers willen het kind met beperkingen 
echt leren kennen en hun methodisch handelen hierop aansluiten. Dit vraagt inventiviteit, 
een goed observatievermogen en flexibiliteit. 

 
De door Stichting Zomerkind opgestelde gedragscode (zie hoofdstuk 5) sluit hier naadloos op aan.  
 
De deskundigheid en het professioneel handelen van de medewerkers wordt gewaarborgd door: 
 

• vastleggen van werkwijzen in procedures, protocollen en werkinstructies; de medewerkers zijn 
hiervan op de hoogte en handelen ernaar. 

• bijeenkomsten voor trainingen, intervisie en supervisie,  

• aanbieden van interne en externe scholing om de deskundigheid te bevorderen, 

• functioneringsgesprekken, doelstellings- en voortgangsgesprekken, 
 
 

4.5  Scholingsbeleid 
 
Stichting Zomerkind verzorgt interne scholing en externe scholing: 
 
Interne scholing cq coaching 
Interne scholing en coaching zal in principe op verplichte basis aangeboden worden aan zowel 
betaalde medewerkers als vrijwilligers. Teamleider kan individuele uitzonderingen maken ten 
aanzien van het verplichte karakter van de scholing cq coaching. Zo nodig vindt hierin overleg plaats 
met de RvB.  
De teamleider heeft inzicht in wie welke training gevolgd heeft en/of gaat volgen. Dit wordt in een 
overzicht bijgehouden. Zo nodig kan de teamleider zich laten adviseren met betrekking tot de inhoud 
van de scholing en de kosten hiervan door leden van de RvB.  
 
Terugkerende onderwerpen binnen interne scholing en coaching.  
 

1. Basale contact cq communicatief handelen tussen medewerkers en kinderen  
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2. Planmatig handelen 
3. Opstellen rapportage 
4. Scholing over specifiek thema’s op het gebied van medische handelingen, pedagogiek of 

ziektebeelden. 
 
Externe scholing 
Medewerkers kunnen extern geschoold worden indien de scholing een bijdrage levert aan de 
kwaliteit van het KDC Plus. Dit betreft in eerste instantie scholing gericht op het huidige programma 
van het KDC Plus. Keuzen wat betreft scholing wordt gemaakt door de RvB op advies van 
teamleider.    
 
Externe scholing zal op vrijwillige basis plaatsvinden en in eerste instantie alleen bedoeld zijn voor 
betaalde medewerkers. In incidentele situaties zal hierin voor vrijwilligers een uitzondering gemaakt 
kunnen worden. Indien een medewerker op vrijwillige basis een externe scholing gevolgd heeft, zal 
indien nodig een terugbetaalregeling van toepassing zijn al naar gelang de intensiteit van de 
opleiding.  
 
Zowel de teamleider als de persoonlijk begeleiders zijn allen bekwaam om medische risicovolle 
handelingen uit te voeren. Deze medewerkers zijn of BIG geregistreerd of zijn geautoriseerd voor 
het uitvoeren van deze handelingen. De BIG registratie en/of de autorisatie moeten altijd “geldig” 
zijn. Elke medewerker heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarbij de teamleider overigens 
ook bijhoudt voor wie welke scholing wanneer gewenst en/of noodzakelijk is.  
 
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kennen een eigen scholingsregime en bepalen zelf 
de inhoud, omvang en frequentie daarvan.  
 

 
4.6 Informatieverstrekking aan medewerkers en ouders 
 
Stichting Zomerkind vindt het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers goed geïnformeerd zijn 
over de organisatie. Transparantie, openheid en eerlijkheid staan hoog in het vaandel. Daartoe zal 
Stichting Zomerkind op termijn een digitaal dossier met beveiligde verbinding introduceren waarbij 
medewerkers informatie kunnen vinden over het reilen en zeilen van de Stichting, waarbij zowel 
bestuurlijke, organisatorische en kwaliteitsfacetten aan bod zullen komen.  
Streven is dat ouders ook gebruik kunnen maken van dit digitale dossier, waarbij ouders naast 
bovenstaande ook persoonlijke informatie cq overdracht ten aanzien van hun kind kunnen lezen. 
Omwille van de privacy krijgen ouders en medewerkers een persoonlijke toegangscode om in te 
loggen op het systeem. Persoonlijke gegevens van geplaatste kinderen kunnen hierdoor worden 
afgeschermd. 
 
 
4.7  Klachten en onvrede-uitingen medewerkers 
 
Tijdens functionerings- cq voortgangsgesprekken worden medewerkers en vrijwilligers om 
verbetersuggesties gevraagd. De teamleider heeft de verantwoordelijkheid om deze suggesties te 
bespreken in het eerstkomende teamoverleg. Zowel tijdens het multidisciplinaire overleg als tijdens 
de reguliere teamvergadering zal standaard aandacht zijn voor het bespreken van ingediende 
verbeterpunten cq suggesties. Na het bespreken worden zo nodig actiepunten met elkaar 
besproken en uitgezet. Teamleider bewaakt dit proces en heeft de verantwoordelijkheid voor 
eventuele implementatie van veranderingen. 
 
Medewerkers kunnen bovendien altijd klachten of onvrede bij de teamleider en/of de voorzitter van 
de RvB melden. Er is ook de beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon binnen de 
Stichting.  
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4.8  Arbobeleid 
 
Stichting Zomerkind probeert zo goed mogelijk de veiligheid, gezondheid en het welzijn van 
kinderen en medewerkers te garanderen. Daarom voert de Stichting een actief arbo-beleid, met als 
doel het verbeteren van een gezonde en veilige werkomgeving voor haar medewerkers en 
vrijwilligers. Conform wettelijke voorschriften zal periodiek een risico inventarisatie en – evaluatie, 
zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, worden opgesteld. De daarin opgenomen 
aanbevelingen worden direct ter kennis van de RvB gebracht. 
Het motto bij de aanpak van het ziekteverzuim is “ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keus”. 
Concreet betekent dit dat de teamleider verzuimgesprekken voert, overleg voert met de Arbo-arts 

indien de verzuimfrequentie het getal 2 overschrijft (als een medewerker zich dus voor de derde 
keer in één jaar ziek meldt). Halfjaarlijks bespreekt de RvB de ziekteverzuimcijfers.  
 
 
4.9 Stagiaires 
 
Stichting Zomerkind vindt het belangrijk om een opleidingsvoorziening te kunnen zijn voor 
studenten, die een relevante opleiding volgen binnen de zorg. Stichting Zomerkind is aangemeld bij 
Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) om een erkend leerbedrijf 
te kunnen zijn. Jaarlijks komen er gemiddeld 2 stagiaires op het KDC Plus.  
 
 
4.10. Proces vanaf het in dienst treden tot het uit dienst treden van personeel 
 
4.10.1   Functie en competenties bepalen 
 
De RvB bepaalt per functie de werkzaamheden en het gewenste competentieprofiel. Dit is 
vastgelegd in de diverse functiebeschrijvingen. De RvB wordt hierin geadviseerd door de 
teamleider.   
 
4.10.2   Wervingsprocedure nieuwe medewerkers 
 
Er is een vaste procedure voor het aannemen van nieuwe medewerkers: 
- Behoefte aan nieuwe medewerker of vrijwilliger wordt gesignaleerd door teamleider; 
- Teamleider legt behoefte voor aan de RvB; 
- De RvB neemt besluit op basis van noodzaak en/of budget; 
- Teamleider en RvB maken gezamenlijk, in geval van een nieuwe functie, een functieprofiel;  
- Er wordt gezamenlijk bepaald hoe de werving plaats vindt; 
- Werven nieuwe medewerker; 
- Sollicitatieprocedure gaat in drie stappen:  

o eerste gesprek met teamleider,  
o tweede gesprek teamleider, collega, en eventueel lid van RvB en/of ouder. 
o dagdeel meedraaien; 

- Uiteindelijke beslissing wordt genomen door teamleider.  
In alle gevallen maakt de “Vergewisplicht” onderdeel uit van de wervingsprocedure (check bij vorige 
werkgevers).  
 
4.10.3  Aannemen  
 
Zodra duidelijk is wie aangenomen wordt, zal er een personeelsdossier aangemaakt worden. In dit 
dossier wordt de sollicitatiebrief en CV van de nieuwe medewerker bewaard. Kopieën van een 
geldig legitimatiebewijs, diploma’s, BIG registraties, overige scholingscertificaten, een getekend 
arbeidsovereenkomst en een VOG worden eveneens in het dossier opgenomen. Tijdens het 
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dienstverband worden ingevulde formulieren naar aanleiding van voortgangs- en 
functioneringsgesprekken eveneens in het dossier bewaard. Ook andere aan de functie 
gerelateerde persoonlijke documentatie kunnen worden opgenomen in het betreffende 
personeelsdossier.  
 
4.10.4   Inwerken 
 
Er wordt bij elke nieuwe medewerker en/of vrijwilliger een inwerkperiode van vier weken 
gehanteerd. De teamleider spreekt af wie de nieuwe medewerker zal inwerken en maakt hierover 
afspraken. Er zal gewerkt worden met een gestandaardiseerd inwerkschema (zie paragraaf 4.3).  

 
Er is een aparte richtlijn voor het inwerken van stagiaires. De algemene punten uit het reguliere 
inwerkprogramma worden doorgelopen, waarna ook de stageopdracht en persoonlijke leerdoelen 
besproken zullen worden. Stagiaires hebben geen inzage in de dossiers van de kinderen, gaan 
nooit alleen naar buiten of zwemmen met de kinderen en hebben geen bevoegdheid tot het 
uitvoeren van risicovolle handelingen (mits ouders en teamleider hiertoe expliciet toestemming 
hebben gegeven).  

 
4.10.5   Voortgangsgesprek 
 
De teamleider heeft één keer per jaar met de medewerkers een voortgangsgesprek. De teamleider 
heeft zelf ook één keer per jaar een voortgangsgesprek. Dit gesprek wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de RvB en/of door een ander bestuurslid. Voor voortgangsgesprekken wordt gebruik 
gemaakt van een standaard format (zie bijlage 4 E). Uiteraard is het al naar gelang de situatie 
mogelijk om extra gespreksonderwerpen toe te voegen. Alle betrokken personen krijgen hiertoe de 
gelegenheid. De uitkomsten van het gesprek worden samenvattend weergegeven op het format. 
Alle betrokken gesprekspartners ondertekenen dit, waarna het verslag deel uit zal maken van het 
personeelsdossier van de betrokken medewerker. 
 
De teamleider zal jaarlijks een groepsevaluatiegesprek voeren met diverse vrijwilligers met een 
vergelijkbare taak. Indien wenselijk kan de teamleider eea schriftelijk vastleggen. In dat geval zal dit 
verslag deel uit maken van het dossier van de vrijwilliger(s), die uiteraard zelf ook een afdruk van 
het verslag krijgt.  
  
4.10.6  Functioneringsgesprek 
 
Met de medewerkers, die in dienst zijn, wordt ook elk jaar een functioneringsgesprek gehouden door 
de teamleider. Er wordt ernaar gestreefd om tussen het voortgangsgesprek en het 
functioneringsgesprek een half jaar te laten verstrijken.  
Er kan per functie gebruik gemaakt worden van een standaard format. Dit format is gebaseerd op de 
beschreven functiebeschrijvingen. Ook kan bij functioneringsgesprekken met de teamleider, 
orthopedagoog en persoonlijk begeleiders desgewenst “de methodiek van 360-graden feedback” 
gehanteerd worden.   
De teamleider maakt een verslag van het functioneringsgesprek en stuurt dit binnen een week toe 
aan de betreffende medewerker. Eventuele opmerkingen van de medewerker worden zo nodig door 
de teamleider verwerkt in het verslag. Vervolgens wordt het verslag ondertekend door de teamleider 
en medewerker. Het verslag wordt gearchiveerd in het personeelsdossier van de betrokken 
medeweker.  
De voorzitter van de RvB en/of een ander bestuurslid voert de functioneringsgesprekken met de 
teamleider. Gezien het feit dat er sprake is van een meewerkend teamleider zal in het gesprek 
zowel aandacht besteed moeten worden aan het functioneren als teamleider als aan het 
functioneren als persoonlijk begeleider op de groep.  
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4.10.7   Exitgesprek 
 
De teamleider voert met vertrekkende medewerkers en vrijwilligers een exitgesprek. Er wordt 
standaard gevraagd naar verbetersuggesties. De teamleider heeft de verantwoordelijkheid om deze 
suggesties te bespreken in het eerstkomende teamoverleg. Zowel tijdens het multidisciplinaire 
overleg als tijdens de reguliere teamvergadering zal standaard aandacht zijn voor het bespreken 
van ingekomen verbetersuggesties. Na het bespreken hiervan worden zo nodig actiepunten met 
elkaar besproken en uitgezet. Teamleider bewaakt dit proces en heeft de verantwoordelijkheid voor 
eventuele implementatie van veranderingen. Zo nodig wordt de RvB ingeschakeld.  
 
 
4.11 Taken en verantwoordelijkheden team in afwezigheid teamleider 
 
Onder de medewerkers van het KDC Plus zijn onder aanvoering van de teamleider vaste afspraken 
gemaakt hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn op die momenten dat de teamleider 
(gepland of ongepland) afwezig is. Er wordt geen vervangende teamleider aangesteld. Alle 
medewerkers dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om zich te houden aan de gemaakte 
afspraken. Persoonlijk begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Er is ook een 
bestuurslid als achterwacht beschikbaar, zodat persoonlijk begeleiders ruggenspraak willen cq 
nodig hebben.  
 
In de situaties dat de teamleider één week of langer afwezig geweest is, zal bij terugkomst van de 
teamleider met het team geëvalueerd worden hoe de afgelopen periode verlopen is. Zo nodig zullen 
er verbeterpunten opgesteld worden. Op verzoek van de teamleider kan bij dit evaluatiegesprek een 
lid van de RVB aansluiten. 
 
 
Bijlagen Hoofdstuk 4:  

 
4 A:  Functiebeschrijving teamleider 
4 B:  Functiebeschrijving orthopedagoog 
4 C:  Functiebeschrijving persoonlijk begeleider 
4 D: Functiebeschrijving busbegeleider 
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4 A:  Functiebeschrijving teamleider 

 
Doel van de functie: 
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de locatie. Leidinggeven aan 
medewerkers, uitvoeren en bewaken van werkzaamheden, zodat persoonlijke één-op-één 
begeleiding gegeven wordt aan de kinderen. De teamleider werkt daarnaast ook mee op de groep. 
Er is sprake van 50% teamleiderstaken en 50% taken van een persoonlijk begeleider. Het kan zijn 
dat deze verhouding in de toekomst, bijvoorbeeld door de groei van het aantal kinderen, anders 
komt te liggen. Dit kan in overleg met en na goedkeuring van de RvB worden bijgesteld. 
In deze functieomschrijving worden alleen de werkzaamheden van de teamleider beschreven. Voor 
de werkzaamheden van een persoonlijk begeleider wordt verwezen naar de desbetreffende 
functiebeschrijving.  
 
Plaats in de organisatie: 
Op het KDC Plus zijn twee groepen, met dagelijks maximaal 9 kinderen die (individuele en groeps) 
begeleiding krijgen aangeboden.  
De teamleider geeft de dagelijkse leiding aan de medewerkers en vrijwilligers die op de locatie 
werkzaam zijn.  
De teamleider krijgt leiding van de RvB van de Stichting en heeft binnen de RvB een vast 
aanspreekpunt. De RvB is zo samengesteld dat de bestuursleden op het terrein van kwaliteit en 
zorg, P&O, financiën en huisvesting als sparringpartners van de teamleider kunnen worden ingezet.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor operationele aansturing van Stichting Zomerkind en is het eerste 
aanspreekpunt.  
 
Kinderen: Het coördineren en aansturen van de begeleiding van de kinderen.  
 
Financiën en productie: Samen met de RvB een jaarplan en jaarbudget opstellen. Na goedkeuring 
door de RvB hier gedurende het jaar maandelijks verantwoording over afleggen aan de RvB.  
 
Kwaliteit: Verantwoordelijk dat medewerkers van Stichting Zomerkind werken volgens de afspraken 
en protocollen zoals die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven en verantwoordelijk voor het up 
to date houden van het kwaliteitshandboek. Werken met de Plan-Do-Check-Act cyclus. 
 
Personeel: Leiding geven aan de medewerkers van Stichting Zomerkind, coachen en begeleiden 
van de medewerkers, ervoor verantwoordelijk dat medewerkers goed geschoold werkzaamheden 
kunnen doen. Operationeel aansturen, begeleiden en enthousiasmeren van de vrijwilligers. 
Uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid en het bewaken van Arborichtlijnen. 
 
Huisvesting: Het bewaken van het onderhoud van ruimten, installaties en inventaris 
 
Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
Grote affiniteit met de doelgroep (ernstig meervoudig beperkte kinderen) en affiniteit met de visie en 
uitgangspunten van Stichting Zomerkind. Bereidheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling.  
 
Kennis:  
Heeft een relevante opleiding op HBO niveau (bijvoorbeeld SPH of pedagogiek) en een aanvullende 
management opleiding. Heeft enige jaren praktische werkervaring binnen een vergelijkbaar 
werkterrein, kennis en ervaring ten aanzien van medische voorbehouden handelingen.  
 
Vaardigheden:  
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Kerncompetenties Zomerkind: 
 
Kind centraal:   
Het vermogen om het kind maximale individuele aandacht te geven waarbij de focus ligt op 
ontwikkeling en beweging met spel en ontspanning als middel. 
 
Integriteit:  
Handelen – in woord en gedrag – in lijn van de visie van Stichting Zomerkind, ook onder moeilijke 
omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het 
aanspreken van anderen hierop 
 
Kwaliteit: 
Het handelen is gericht op het bieden van de beste zorg aan een kind volgens de afspraken zoals 
die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek. 
 
Competenties teamleider: 
 
Zelfstandigheid:  
De functie teamleider wordt uitgeoefend naar eigen inzicht binnen gegeven richtlijnen, procedures 
en planning. De teamleider lost dagelijkse en niet-alledaagse problemen zelfstandig op, waarbij 
terugval mogelijk is op de RvB.  
 
Sociale vaardigheden:  
Is in staat medewerkers en vrijwilligers te stimuleren, te motiveren, feedback te geven en te 
ontvangen, te corrigeren en aan te sturen. Kan luisteren, conflicten hanteren en oplossingsmodellen 
aanreiken. Kan overzicht houden, prioriteiten stellen en hoofd- en bijzaken onderscheiden.  
 
Communicatieve vaardigheden: 
Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Kan ideeën en informatie, 
zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk overbrengen aan kinderen, ouders en 
medewerkers van Stichting Zomerkind, zodat de essentie wordt begrepen en bestaande 
communicatie middelen effectief gebruikt kunnen worden. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het 
doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren. Beheerst 
gesprekstechnieken die nodig zijn voor het voeren van verschillende soorten gesprekken, zoals 
functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken, slecht nieuws gesprekken etc. Kan rapportages 
schrijven, notities opstellen, etc. Bevordert de onderlinge communicatie. 
 
Oplettendheid:  
Oplettendheid is nodig bij het leidinggeven, organiseren en op elkaar afstemmen van de activiteiten 
in het kader van het beleid.  
 
Inlevingsvermogen:  
Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van 
anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en 
belangen. Gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands 
gevoelens, gedragingen of belangen. 
 
Overige functie-eisen:  
Er worden eisen gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen. Is representatief voor de 
organisatie bij in- en externe contacten. Heeft de beschikking over vertrouwelijke informatie en gaat 
hier zorgvuldig en discreet mee om. Kan rust bewaren en overzicht houden en in onverwachte 
situaties adequaat handelen. Is in staat tot resultaatgericht werken.  
 
Inconveniënten:  
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Psychische belasting kan optreden door het dragen van verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de organisatorische eenheid, waarbij niet alle factoren beheerst kunnen worden. Psychische 
belasting bestaat door het verrichten van werk onder soms hoge tijdsdruk.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:  
Er is kans op materiële schade door onzorgvuldig omgaan met middelen en materialen. Immateriële 
schade kan ontstaan bij de contacten met medewerkers en met kinderen en hun verwanten. Kan het 
imago van de organisatorische eenheid schaden bij contacten met derden. Er is verantwoordelijk-
heid voor het doelmatig gebruik van tijd en middelen. 
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4 B:  Functiebeschrijving orthopedagoog 

 
Doel van de functie: 
Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de methodische begeleiding en ontwikkeling van 
de kinderen vanuit specifieke deskundigheid. De werkzaamheden zijn adviserend en ondersteunend 
van aard. De orthopedagoog geeft werkinhoudelijke aanwijzingen aan de persoonlijk begeleiders. 
 
Plaats in de organisatie: 
Deze orthopedagoog werkt onder nauwe leiding van de teamleider. Er is sprake van een hele korte 
en directe lijn tussen beiden, waarbij zowel formeel als informeel overleg altijd mogelijk is.   
 
Functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden  
Grote affiniteit met de doelgroep (ernstig meervoudig beperkte kinderen) en affiniteit met de visie en 
uitgangspunten van Stichting Zomerkind.  
 
Kennis:  
Heeft een relevante opleiding op universitair niveau. Heeft geruim aantal jaar werkervaring met een 
vergelijkbare doelgroep. Heeft o.a. voldoende kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek, 
behandeling en communicatie met EMB kinderen. Recente ontwikkelingen op het vakgebied moeten 
op peil gehouden worden.  
 
Taken/verantwoordelijkheden:  
 

A. Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van persoonlijk begeleiders. Dit gebeurt zowel 
ten aanzien van individuele kinderen als ten aanzien van het dagprogramma en ten aanzien 
van deskundigheidsbevordering in algemene zin.  
 

B. Het adviseren en ondersteunen van de teamleider ten aanzien van zorginhoudelijk beleid en 
gebruikte methodieken. Dit kunnen eveneens zaken bevatten gericht op individuele 
kinderen, het groepsproces en/of ten aanzien van functioneren van medewerkers.  

 
C. De orthopedagoog is zo nodig betrokken bij de plaatsingsprocedure van nieuwe kinderen op 

het KDC Plus en heeft hierin een verantwoordelijkheid.  
 

D. De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het inhoudelijke gedeelte van het kinddossier  
(inclusief het opstellen van het individueel ondersteuningsplan). Geeft adviezen over de 
individuele begeleiding van de kinderen, zoals speciale benadering, gewenst tempo en 
vertaling en verduidelijking van ondersteuningsplan naar de praktijk.  

 
E. De orthopedagoog is de voorzitter van het multidisciplinaire overleg. Heeft indien nodig 

incidenteel aanvullende gesprekken met ouders.   

 
F. De orthopedagoog observeert het gedrag en de ontwikkeling van kinderen met specifieke 

problemen. Adviseert, ondersteunt en begeleidt hen vanuit de gedragsdeskundige 
invalshoek en neemt zo nodig psychodiagnostische tests af.  

 
G. Onderhoudt vanuit de gedragsdeskundige invalshoek contacten met verwanten, externe 

deskundigen en overige instanties.  

 
H. Voert op verzoek van de teamleider andere werk gerelateerde taken uit.  

 
 
Vaardigheden: 
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Kerncompetenties Stichting Zomerkind:  
 
Kind centraal:   
Het vermogen om het kind maximale individuele aandacht te geven waarbij de focus ligt op 
ontwikkeling en beweging met spel en ontspanning als middel. 
 
Integriteit:  
Handelen – in woord en gedrag – in lijn van de visie van Stichting Zomerkind, ook onder moeilijke 
omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het 
aanspreken van anderen hierop. 
 
Kwaliteit: 
Het handelen is gericht op het bieden van de beste zorg aan een kind volgens de afspraken zoals 
die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek. 
 
Competenties orthopedagoog 
 
Zelfstandigheid:  
Een grote mate van zelfstandigheid is noodzakelijk, gezien het feit dat er maar één orthopedagoog 
in dienst van Stichting Zomerkind is. Terugval is eventueel mogelijk op de teamleider. 
 
Sociale vaardigheden: 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, inventiviteit, flexibiliteit, geduld, motivatie en 
doorzettingsvermogen. Heeft het vermogen tot overtuigen, controleren en corrigeren met betrekking 
tot de pedagogische aanpak in relatie met de persoonlijk begeleiders. Kan in teamverband werken.  
 
Communicatieve vaardigheden: 
Er worden eisen gesteld aan de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het kader 
van beleidsbesprekingen, contacten met andere deskundigen, contacten met persoonlijk 
begeleiders en bij het opstellen van rapportages en beleidsstukken.  
 
 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid, geduld en nauwgezet werken is vereist in gedragsobservaties, contact met de 
kinderen en diagnostiek.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Vanuit de specifieke gedragsdeskundigheid wordt invloed uitgeoefend op het beleid van Stichting 
Zomerkind. Er is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen werk en het doelmatig gebruik 
van tijd en middelen.  
 
Overige functie-eisen 
De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de privacy, de waarden en normen 
van de kinderen. Representativiteit is van belang in verband met interne en externe contacten.  
 
Inconveniënten 
Psychische belasting kan optreden door het dragen van verantwoordelijkheid voor zorginhoudelijke 
aspecten cq zorginhoudelijk beleid, waarbij niet alle factoren beheerst kunnen worden. Psychische 
belasting kan eveneens ontstaan door het verrichten van werk onder soms hoge tijdsdruk.  
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4 C:  Functiebeschrijving persoonlijk begeleider 

 
Doel van de functie: 
Uitvoering geven aan de persoonlijke één-op-één begeleiding en verzorging van kinderen op 
individueel en groepsniveau. Inhoud geven aan het persoonlijk begeleiderschap, waarbij de 
persoonlijk begeleider eerste aanspreekpunt is voor de individuele zorg- en dienstverlening. Een 
bijdrage leveren aan een prettig en veilig leefklimaat, waarbij de focus ligt op ontwikkeling, beweging 
en maximale individuele begeleiding.  
 
Plaats in de organisatie: 
De persoonlijk begeleider werkt in het begeleidingsteam van Stichting Zomerkind en ontvangt 
hiërarchisch leiding van de meewerkend teamleider. 
De persoonlijk begeleider geeft werkinhoudelijke aanwijzingen aan de vrijwilligers en stagiaires. De 
persoonlijk begeleider ontvangt zorginhoudelijke aanwijzingen van het multidisciplinaire team. 
De persoonlijk begeleider heeft voornamelijk contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers en 
collega’s binnen Stichting Zomerkind. Daarnaast heeft de persoonlijk begeleider contacten met het 
netwerk van de kinderen, leveranciers en vervoerders ten behoeve van de kinderen. Tevens is de 
persoonlijk begeleider verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten van de 
kinderen. 
 
Functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden  
Grote affiniteit met de doelgroep (EMB kinderen) en affiniteit met de visie en uitgangspunten van 
Stichting Zomerkind. Bereidheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling.  
 
Kennis:  
Heeft een relevante opleiding met HBO werk- en denkniveau. Heeft enige jaren praktische 
werkervaring binnen een vergelijkbaar werkterrein waarbij kennis van complex meervoudige 
handicaps vereist is.   
 
Taken/verantwoordelijkheden:  
 

A. Het één-op-één begeleiden en verzorgen van de kinderen. 

• Hiervoor bouwt de persoonlijke begeleider een vertrouwensband op met de kinderen en 
begeleidt hen volgens het ondersteuningsplan. Bij de begeleiding ligt de focus op 
ontwikkeling en beweging met behulp van spel en ontspanning als middel en maximale 
individuele aandacht als voorwaarde.  

• Ziet toe op het psychische en fysieke welzijn van de kinderen. Ziet toe op de persoonlijke 
hygiëne van de kinderen. Assisteert bij dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, 
verschonen en/of toiletbezoek en bij eten en drinken. Is geautoriseerd voor  risicovolle en 
voorbehouden medische handelingen en voert deze uit. Bespreekt zo nodig behoeften, 
wensen en problemen met de kinderen individueel en/of in groepsverband. Stimuleert het 
bedenken van oplossingen en reikt oplossingen aan.  

• Draagt samen met collega’s en kinderen zorg voor een prettige en uitnodigende sfeer, 
speelt daarbij in op behoeften en treedt zo nodig bemiddelend op en reikt oplossingen 
aan.  

• Draagt zorg voor het beheer en volgens voorschriften verstrekken c.q. toedienen van 
medicatie.  

• Noteert relevante informatie ten behoeve van de rapportage en overdracht rondom de 
kinderen. 

 
B. Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan. 
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• Verzamelt informatie ten behoeve van het ondersteuningsplan en stelt in overleg met 
ouders en orthopedagoog het ondersteuningsplan op. Persoonlijk begeleider brengt het 
ondersteuningsplan in het multidisciplinaire overleg in.  

• Ziet toe op de uitvoer van de gemaakte afspraken rondom het ondersteuningsplan. 
Spreekt - indien nodig - collega’s aan op hun verantwoordelijkheden in het uitvoeren van 
de afspraken.  

• Zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers van de kinderen worden geïnformeerd over de 
voortgang van de kinderen en bewerkstelligt indien nodig afstemming over het welzijn 
van de kinderen.  

• Signaleert bijzonderheden met betrekking tot het ondersteuningsplan en brengt dit ter 
sprake tijdens intern overleg.  

• Zorgt voor evaluatie en bijstelling van het ondersteuningsplan.  

• Houdt het dossier van de kinderen bij. 
 

C. Het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van activiteiten.  

• Stelt binnen de kaders van het ondersteuningsplan, de mogelijkheden van het KDC Plus 
en in samenspraak met de ouders/verzorgers van de kinderen, de begeleidingswijze en 
de uit te voeren activiteiten en/of het dagprogramma op. 

• Begeleidt de uitvoering van de individuele en groepsactiviteiten.  

• Bewaakt en ziet toe op de veiligheid en hygiëne tijdens het uitvoeren van de activiteiten 
en de overige werkzaamheden.  

• Begeleidt kinderen bij de uitvoering van dagelijks terugkerende activiteiten in het kader 
van de zelfredzaamheid.  

• Zorgt voor klein onderhoud aan materialen en middelen.  

• Levert een bijdrage aan de inkoop van (groeps)materialen en middelen. Vult bestellijsten 
in en zorgt voor voorraadbeheer.  

• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. 
 

D. Het onderhouden van externe contacten rondom kinderen.  

• Participeert in diverse overleggen.  

• Onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over het welzijn en de ontwikkeling van de 
kinderen.  

• Onderhoudt - indien nodig voor de kinderen - contacten met de externe instanties. 
 

 
E. Het verrichten van overige werkzaamheden.  

• Observeert, signaleert, rapporteert en draagt zorg voor de informatieoverdracht. 

• Neemt in het kader van de uitoefening van de functie actief deel aan overlegvormen, 
zoals werkbespreking, teamoverleg en intervisie.  

• Neemt actief deel aan werkgroepen, commissies, informatiedagen, feesten, studiedagen 
en/of cursussen. Werkt nieuwe collega’s in en begeleidt zo nodig stagiaires en 
vrijwilligers.  

• Ziet toe op de naleving van veiligheidsvoorschriften en een verantwoord gebruik van 
materiaal en middelen en het groepsbudget. Signaleert gebreken aan apparatuur, 
meubilair in en rondom het gebouw en meldt dit aan de teamleider. 

• Draagt zorg voor de naleving van protocollen, (gedrags)regels en procedures uit het 
kwaliteitshandboek en levert een bijdrage aan het up to date houden van het 
kwaliteitshandboek.  

• Voert op verzoek van de teamleider andere werk gerelateerde taken uit. 
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Vaardigheden: 
 
Kerncompetenties Stichting Zomerkind:  
 
Kind centraal:   
Het vermogen om het kind maximale individuele aandacht te geven waarbij de focus ligt op 
ontwikkeling en beweging met spel en ontspanning als middel. Het vermogen om zich te kunnen 
verplaatsen in de belevingswereld van een EMB kind, hierop in kunnen spelen en het kind kunnen 
stimuleren.  
 
Integriteit:  
Handelen – in woord en gedrag – in lijn van de visie van Stichting Zomerkind, ook onder moeilijke 
omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het 
aanspreken van anderen hierop. 
 
Kwaliteit: 
Het handelen is gericht op het bieden van de beste zorg aan een kind volgens de afspraken zoals 
die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek. 
 
Competenties persoonlijk begeleider: 
 
Zelfstandigheid:  
Werkzaamheden worden verricht binnen het kader van het opgestelde dagprogramma, de 
afspraken rondom kinderen zoals vastgelegd binnen individuele ondersteuningsplannen en de 
geldende regels. Dagelijkse problemen worden zelfstandig opgelost waarbij teruggevallen kan 
worden op collega-persoonlijk begeleiders of teamleider. Beslissingen die vallen buiten de eigen 
werkzaamheden of vastgestelde procedures en richtlijnen mogen niet genomen worden. 
 
Sociale vaardigheden: 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, inventiviteit, flexibiliteit, geduld, motivatie en 
doorzettingsvermogen, feedback en correcties kunnen geven en ontvangen. Deze vaardigheden zijn 
van belang bij de contacten met kinderen, hun ouders/verzorgers, andere externe contacten en voor 
het functioneren in een team. 
 
Communicatieve vaardigheden: 
Er worden eisen gesteld aan de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid vanwege 
besprekingen met ouders/verzorgers en bij het schrijven van ondersteuningsplannen, evaluaties en 
verslagen. Daarnaast is het kunnen hanteren van toegesneden communicatie van belang. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid wordt gevraagd bij het tegelijkertijd toezicht houden op de veiligheid en het welzijn 
van de kinderen, het nastreven de individuele begeleidingsdoelen van de kinderen en het zicht 
houden op het totale groepsproces. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is een kans op het veroorzaken van lichamelijk of geestelijk letsel aan kinderen bij het begeleiden 
van activiteiten. Daarnaast is er een kans op het veroorzaken van materiële schade door 
onzorgvuldig omgaan met materiaal en middelen. Er is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
het eigen werk en het doelmatig gebruik van tijd en middelen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Enige bewegingsvaardigheid is vereist bij de begeleiding aan kinderen, in het werken met 
materialen en (til-)apparatuur, bij het uitvoeren van tiltechnieken en ADL-, verzorgende en/of 
voorbehouden en risicovolle medische handelingen. 
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Overige functie-eisen 
Gevoel voor hygiëne en veiligheid is van belang. Werkzaamheden worden uitgevoerd met 
inachtneming van de privacy, de zelfredzaamheid en de waarden en normen van de kinderen. 
Representativiteit is van belang in verband met de externe contacten. 
 
Inconveniënten 
Incidenteel is sprake van lichamelijke belasting bij het tillen van kinderen en werken met laag 
meubilair (veel bukken). Er kan sprake zijn van psychische en lichamelijke belasting door momenten 
van piekbelasting, door werken met kinderen met complex gedrag en incidenteel door de omgang 
met kwetsbare kinderen en het omgaan met ouders die de problematiek van hun kind mogelijk 
anders ervaren. Er kunnen bezwarende werkomstandigheden zijn doordat in aanraking gekomen 
kan worden met onaangename materialen zoals sputum en faeces. 
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4 D: Functiebeschrijving busbegeleider 

 
Algemene informatie: 
Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum Plus voor meervoudig complex gehandicapte 
kinderen. Op de locatie zijn twee groepen waar per dag maximaal 9 kinderen begeleid en 
ondersteund kunnen worden. 
 
Doel van de functie: 
Begeleiding tijdens het busvervoer van de kinderen van en naar het KDC Plus, waardoor het 
vervoer veilig en op verantwoorde wijze kan verlopen. 
 
Plaats in de organisatie: 
De busbegeleider werkt in het begeleidingsteam van Stichting Zomerkind en ontvangt hiërarchisch 
leiding van de meewerkend teamleider. De busbegeleider heeft voornamelijk contacten met 
kinderen, hun ouders/verzorgers en de persoonlijk begeleiders van Stichting Zomerkind.  
 
Functie-eisen, taken en verantwoordelijkheden busbegeleider 
Grote affiniteit met de doelgroep (EMB kinderen) en bij voorkeur ervaring met deze doelgroep. 
Affiniteit met de visie en uitgangspunten van Stichting Zomerkind. Bereidheid tot verdere 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Taken busbegeleider: 

1. De busbegeleider draagt zorg voor de rust en veiligheid in de bus. 
2. In overleg met de persoonlijk begeleiders en de chauffeur wordt gekeken wat de beste plek 

is voor een kind in de bus. 
3. De busbegeleider neemt plaats tussen de kinderen. 
4. De busbegeleider zorgt dat de veiligheidsriemen van de kinderen vast blijven zitten. 
5. De busbegeleider let er op dat kinderen in de taxi niet eten, snoepen of drinken, tenzij er 

concrete afspraken zijn omtrent gebruik van een sondevoedingspomp. 
6. De busbegeleider draagt zorg voor de tassen en jassen van de kinderen. De persoonlijke 

spullen worden afgegeven bij de persoonlijk begeleiders op het KDC Plus of bij thuiskomst 
aan ouders/verzorgers. 

7. De busbegeleider signaleert klachten omtrent het vervoer en meldt de klachten aan de 
teamleider van het KDC Plus  

8. De busbegeleider handelt altijd in het belang van de kinderen voor wie zij de verantwoording 
draagt. 

9. In geval van calamiteiten treft de busbegeleider maatregelen, die de veiligheid van de 
kinderen zoveel mogelijk garandeert. 

10. De busbegeleider is ervan op de hoogte welke kinderen in de bus epilepsie hebben. De 
busbegeleider is bekend met de voorkomende epileptische aanvallen en handelt volgens 
vastgesteld protocol.  

11. De busbegeleider heeft de beschikking over de voor elk kind ingevulde “buskaart”. Ook heeft 
de busbegeleider de beschikking over medicatieprotocollen en epilepsieprotocollen van de 
kinderen. De busbegeleider is op de hoogte van de inhoud van deze gegevens.  

12. De busbegeleider geeft een korte overdracht aan zowel persoonlijk begeleiders als aan 
ouders over hoe de busrit verlopen is.  

 
Verantwoordelijkheden busbegeleider: 

1. De busbegeleider ontvangt begeleiding van de teamleider van het KDC Plus. 
2. De busbegeleider treedt op als vertegenwoordiger van het KDC Plus bij contact met 

ouders/verzorgers en andersom.  
3. De busbegeleider meldt incidenten die tijdens het vervoer plaatsvinden direct aan 

ouders/verzorgers, persoonlijk begeleiders en teamleider van het KDC Plus. 
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4. De busbegeleider handelt in het belang van de kinderen en neemt bij calamiteiten 
maatregelen om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen.  

5. De busbegeleider belt bij ernstige incidenten 112 om hulpdiensten te waarschuwen en stelt 
de teamleider van het KDC Plus op de hoogte.  

6. De busbegeleider houdt voortdurend toezicht op de kinderen en probeert zo nodig niet 
gewenst gedrag te corrigeren. 

7. De busbegeleider is op de hoogte van medische complicaties (epilepsie e.d.) of bijzonder 
gedrag van kinderen en handelt volgens protocol/werkafspraken (zie buskaart). 

8. De busbegeleider draagt zorg voor de buskaarten van de kinderen. Deze buskaarten moeten 
altijd aanwezig zijn in de bus. Geen buskaart is geen vervoer. 

9. Het KDC Plus is verantwoordelijk voor de gegevens in de buskaart en zorgt dat deze up-to-
date is.  

 

De chauffeur 
1. Is verantwoordelijk voor de bus. Hij/zij is zich bewust van de kwetsbaarheid van de kinderen 

en past de rijstijl daarop aan.  
2. Is op de hoogte van de te rijden rit/planning en wijkt hier niet vanaf. 
3. Is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen en houdt zich aan de algemene 

aanvaardbare gedragsnormen en wettelijke eisen in het verkeer. 
4. Bedient de rolstoellift en zorgt ervoor dat de rolstoel volgens de vastgestelde norm wordt 

vastgemaakt.  
5. Wacht niet langer dan 5 minuten bij het ophaaladres van het kind. 
6. Belt aan en loopt terug naar de bus. Ouders zijn verantwoordelijk voor het brengen van het 

kind naar de taxi.  
7. Kinderen worden altijd bij aankomst overgedragen aan een volwassene die bekend is bij de 

chauffeur.  
 
 
Kerncompetenties Stichting Zomerkind:  
 
Kind centraal:   
Het vermogen om het kind maximale individuele aandacht te geven waarbij de focus ligt op 
ontwikkeling en beweging met spel en  ontspanning als middel. Het vermogen om zich te kunnen 
verplaatsen in de belevingswereld van een EMB kind, hierop in kunnen spelen en het kind kunnen 
stimuleren.  
 
Integriteit:  
Handelen – in woord en gedrag – in lijn van de visie van Stichting Zomerkind, ook onder moeilijke 
omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het 
aanspreken van anderen hierop. 
 
Kwaliteit: 
Het handelen is gericht op het bieden van de beste zorg aan een kind volgens de afspraken zoals 
die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek. 
 
Competenties busbegeleider: 
 
Zelfstandigheid:  
Werkzaamheden worden individueel uitgevoerd, waarbij afspraken omtrent kinderen zijn vastgelegd 
en bekend zijn. Dagelijkse problemen worden zelfstandig opgelost, waarbij zo nodig overlegd kan 
worden met de chauffeur en zo nodig teruggevallen kan worden op de teamleider van het KDC Plus. 
Beslissingen die vallen buiten de eigen werkzaamheden of vastgestelde procedures en richtlijnen 
mogen niet genomen worden. 
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Sociale vaardigheden: 
Sociale vaardigheden (o.a. inlevingsvermogen en geduld) zijn van belang bij de contacten met 
kinderen en hun ouders. 
 
Communicatieve vaardigheden: 
Er worden eisen gesteld aan de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vanwege de contacten met 
kinderen en hun ouders.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid wordt gevraagd bij het toezicht houden op de veiligheid en het individuele welzijn van 
de kinderen tijdens het vervoer van en naar het KDC Plus.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is een kans op het veroorzaken van lichamelijk of geestelijk letsel aan kinderen bij het bieden van 
begeleiding en toezicht. Daarnaast is er een kans op het veroorzaken van materiële schade door 
onzorgvuldig omgaan met materiaal en middelen. Er is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
het eigen werk. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Enige bewegingsvaardigheid is vereist bij de begeleiding aan kinderen, in het werken met 
materialen en (til-)apparatuur, bij het uitvoeren van tiltechnieken en verzorgende en/of 
voorbehouden en risicovolle handelingen. 
 
Overige functie-eisen 
Gevoel voor hygiëne en veiligheid is van belang. Werkzaamheden worden uitgevoerd met 
inachtneming van de privacy, de zelfredzaamheid en de waarden en normen van de kinderen. 
Representativiteit is van belang in verband met de externe contacten. 
 
Inconveniënten 
Incidenteel is sprake van lichamelijke belasting bij het zo nodig tillen van kinderen en het vast zetten 
van de rolstoelen in de bus (gebukt werken). Er kan sprake zijn van psychische en lichamelijke 
belasting door werken met kinderen met complex gedrag. Er kunnen bezwarende 
werkomstandigheden zijn doordat in aanraking gekomen kan worden met onaangename materialen 
zoals sputum en faeces. 
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 5:  Veiligheid 
  
 
5.1  Definities 
 
Stichting Zomerkind streeft ernaar zo goed mogelijk de veiligheid, gezondheid en het welzijn van 
kinderen en medewerkers te garanderen.  
 
Afwijking is alles wat niet overeenkomt met geplande zorgtaken en/of dienstverlening of niet voldoet 
aan de verwachtingen, wensen en/of behoeften van een kind. (Bijvoorbeeld het niet exact uitvoeren 
van een handeling op de werkvloer, zoals dit wel is afgesproken) 
 
Een fout is het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de uitvoering) of het toepassen van 
een verkeerd plan om het doel te bereiken (fout in de planning). In het begrip fout it een oordeel 
besloten; iets is niet gegaan zoals het zou moeten. Een fout is per definitie vermijdbaar en soms ook 
verwijtbaar.  
 
Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade bij een kind heeft 
geleid of zou kunnen leiden.  

• Bijna incident: incident zonder schade; een onbedoelde gebeurtenis ontstaan door het 
onvoldoende handelen volgens professionele standaard en/of tekortkomingen van het 
zorgsysteem die a) niet nadelig is voor een kind omdat de gevolgen op tijd zijn erkend en 
gecorrigeerd of b) waar de gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal 
functioneren van een kind.  

• Complicatie: een onbedoelde of ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het (niet) 
handelen van een begeleider, die voor de gezondheid van een kind zodanig nadelig is dat 
aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van 
(onherstelbare) schade. 

• Adverse event: onbedoelde gebeurtenis met schade ontstaan door het onvoldoende 
handelen volgens de professionele standaard en/of tekortkomingen van het zorgsysteem 
met schade voor een kind zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente 
beperking en/of verlengd verblijf of overlijden. Dit is dus niet het (logische) gevolg van de 
ziekte / aandoening of van een goed afgewogen risico of ingecalculeerd neveneffect van een 
behandeling (complicatie) maar het gevolg van één of meer fouten van de begeleiders of 
tekortkomingen in de organisatie van zorg. 

 
Een calamiteit is een algemene noodtoestand. Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de 
gezondheidszorg, die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg van een kind heeft geleid of kan 
leiden, optredende bij een (para)medische, verpleegkundige of verzorgende handeling of bij de 
toepassing van een product of apparaat in de gezondheidszorg dan wel voortkomend uit een manco 
in een voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat toepassing vindt in de 
gezondheidszorg.  
 
 
5.2  Melden en actie bij afwijkingen,  fouten, incidenten, calamiteiten 
 
Bij elke afwijking, fout, incident en calamiteit zal er vast proces in werking treden. De teamleider 
heeft hierin de verantwoording.  
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In geval van een afwijking: 
 

1. Diegene (medewerker, vrijwilliger of ouder) die de afwijking constateert, meldt dit bij de 
teamleider.  

2. De gebeurtenis wordt besproken in het reguliere teamoverleg 
3. Teamleider maakt een registratie van de afwijking.  
4. Teamleider heeft met de melder de verantwoordelijkheid om een actieplan ter verbetering op te 

stellen.  
5. Het actieplan moet geïmplementeerd worden in de werkprocessen. Teamleider heeft hiertoe 

verantwoordelijkheid. Zo nodig, zal de teamleider nieuwe documentatie opstellen. 
6. Evaluatie voortgang implementatie in eerstvolgende teamoverleg. Teamleider heeft de 

verantwoordelijkheid om dit gespreksonderwerp op de agenda te zetten.  
7. Zolang het bij een afwijking blijft, zal de afwijking binnen het team van medewerkers, onder 

verantwoording van de teamleider, opgelost worden. 

 
In geval van een fout: 
 

1. De fout wordt door medewerkers, vrijwilligers en/of ouders bij de teamleider gemeld. Zo nodig 
worden ouders ingeschakeld. Teamleider heeft hierin beslissende rol.  

2. Melder zorgt via een gestandaardiseerd formulier voor melding van de fout.  
3. Teamleider is echter verantwoordelijk voor invullen van het registratieformulier. 
4. Het registratieformulier wordt besproken in het eerstvolgende multidisciplinaire overleg. 

Teamleider heeft de verantwoording dat dit agendapunt daadwerkelijk behandeld wordt.  
5. Teamleider heeft verantwoording in het werkproces naar aanleiding van een fout en zorgt voor 

terugkoppeling naar cq overleg met RvB en zo nodig ouders.  
6. Binnen een week zorgt teamleider met melder voor actieplan ter verbetering en implementatie 

hiervan op de werkvloer. Dit actieplan wordt eveneens officieel geregistreerd.  
7. Evaluatie vindt binnen een week na implementatie plaats. Teamleider heeft de verantwoordelijk 

om ervoor te zorgen dat de evaluatie ook daadwerkelijk plaats vindt en dat de uitkomsten van de 
evaluatie serieus ter harte genomen worden. Uitkomst van de evaluatie wordt toegevoegd op het 
registratie formulier. 

8. Teamleider geeft binnen twee weken na de melding van de fout terugkoppeling aan alle 
betrokkenen. Zo nodig wordt een melding gemaakt in het personeelsdossier van betrokken 
personeelsleden.  

 
In geval een incident:  

 

1. Indien noodzakelijk heeft direct medische handelen de prioriteit. Bij een acuut en 
levensbedreigende situatie wordt altijd een ambulance gebeld. Ouders cq verzorgers worden 
zodra de situatie dit toelaat geïnformeerd. De bereikbaarheidsgegevens van ouders cq 
verzorgers zijn terug te vinden in de calamiteiten map in de groepsruimte.  

2. Incidenten kunnen gemeld worden door medewerkers, vrijwilligers en/of ouders bij de 
teamleider (of in geval van afwezigheid bij de plaatsvervangende teamleider of lid van RvB).  

3. Melder en teamleider zorgen, zodra er geen (medische) noodtoestand meer is, direct voor dat 
er via een gestandaardiseerd formulier melding gemaakt wordt van het incident. De teamleider 
houdt het formulier in beheer.   

4. Indien ouders cq verzorgers niet de melders zijn, worden deze direct door de teamleider 
telefonisch op de hoogte gesteld.  

5. Er is sprake van een officiële registratie middels een gestandaardiseerd formulier. Teamleider 
beheert het formulier en is verantwoordelijk voor invullen van het registratieformulier. 

6. Het registratieformulier wordt besproken in het eerstvolgende multidisciplinaire overleg. 
Teamleider heeft de verantwoording dat dit agendapunt daadwerkelijk behandeld wordt. 
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7. Teamleider heeft verantwoording in het werkproces naar aanleiding van een incident, maar 
zorgt wel voor terugkoppeling naar cq overleg met RvB.  

8. Teamleider zorgt direct voor verbetering van de situatie. Dit wordt eveneens officieel 
geregistreerd op het hiervoor bestemde registratieformulier. Melder en ouders worden door de 
teamleider op de hoogte gesteld van de verbetering.  

9. Evaluatie vindt binnen een week na implementatie plaats. Teamleider heeft de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de evaluatie ook daadwerkelijk plaats vindt en dat 
de uitkomsten van de evaluatie serieus ter harte genomen worden. Uitkomst van de evaluatie 
wordt toegevoegd op het registratie formulier. 

10. Na de evaluatie geeft de teamleider zo snel mogelijk uiterlijk binnen acht dagen terugkoppeling 
aan alle betrokkenen inclusief ouders cq verzorgers. Zo nodig wordt een melding gemaakt in 
het personeelsdossier van betrokken personeelsleden. 

11. De RvB scherpen in overleg met de teamleider het risicobeleid aan om vergelijkbare incidenten 
in de toekomst te voorkomen.  

12. Teamleider zorgt voor implementatie van het risicobeleid op de werkvloer.  

 
In geval van een calamiteit: 
 

1. Er wordt gehandeld volgens het bedrijfshulpverleningsplan. Medewerkers zijn goed op de 
hoogte van de inhoud van dit plan. Er ligt een papieren versie van het plan in de groepsruimte.  

2. De communicatielijnen zijn bekend en vermeld in het calamiteitenplan. 
3. In het gebouw zijn extra voorzieningen getroffen ten aanzien van calamiteiten. Hierbij wordt 

gedacht aan vluchtroutes in het pand, rookmelders, alarmsysteem, etc.  
4. De RvB registreert calamiteiten, deze worden opgenomen in het jaarverslag.  

 
 
5.3 Bedrijfshulpverleningsplan (BHV) 
 
Stichting Zomerkind heeft een bedrijfshulpverleningsplan. Voor de volledige weergave van dit plan 
wordt verwezen naar een ander document. Het bedrijfshulpverleningsplan is in werking getreden 
direct na opening van het KDC Plus. Medewerkers zijn op de hoogte van deze inhoud van het plan.  
 
De volgende punten zijn o.a. in dit plan meegenomen: 

• Stichting Zomerkind heeft voor haar medewerkers een stappenplan gemaakt hoe te 
handelen in geval van een calamiteit. Hierin staat hoe te handelen in geval van brand, een 
ongeval, ontruimingen of andere calamiteiten.  

• Tijdens de (ver)bouw van het pand is reeds overleg geweest met de brandweer, om de 
veiligheid zo optimaal mogelijk te krijgen. Jaarlijks zal er op het KDC Plus een 
brandveiligheidscontrole zijn. Gegeven adviezen en/of geconstateerde tekortkomingen zullen 
altijd ter hand genomen worden. Teamleider heeft hierin de verantwoordelijkheid. Er is 
brandblusapparatuur aanwezig op het KDC Plus. Medewerkers zijn op de hoogte van de 
werking hiervan.  

• Er is melding gemaakt bij de brandweer van aanwezige zuurstoftankjes op het KDC Plus. 
Medewerkers zijn op de hoogte van de werking van de apparatuur en geautoriseerd om met 
dergelijke apparatuur te werken. 

• In geval van levensbedreigende situaties wordt direct het alarmnummer 112 gebeld.  
 
 

5.4 Veiligheid op het KDC Plus 
 
Het pand: 
Het gebouw is beveiligd middels een alarmsysteem met beeld en beeldopslag. De privacy van de 
kinderen wordt hierbij in acht genomen.  
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Zwembad: 
De hygiëne en waterkwaliteit worden intensief gecontroleerd (oa regelmatige Legionella controle). 
Er is een automatisch systeem voor de waterbehandeling, die zorgt voor helder en gezond 
zwembadwater. Er wordt één keer per dag een zelfcontrole uitgevoerd door medewerkers van 
Stichting Zomerkind. De teamleider wijst hiervoor een verantwoordelijke aan. Registratie vindt plaats 
in een daartoe bestemde map. Eens per maand is er sprake van externe controle op een 
onverwacht moment. Er is één keer per jaar sprake van controle door een inspectiedienst.  

 
In het zwembad is er altijd sprake van één-op-één begeleiding voor de kinderen. Zo nodig zal er een 
begeleider cq vrijwilliger op de kant aanwezig zijn. Bovendien is het mogelijk om vanuit de 
groepsruimte het zwembad in te kijken, waardoor er sprake is van onderlinge controle en toezicht. 
Indien de situatie hierom vraagt, zullen er per direct verdere afspraken gemaakt worden omtrent de 
veiligheid en toezicht in het zwembad.  
 
Elk kind maakt gebruik van een zwemhulpmiddel. Per kind moet in overleg met ouders beoordeeld 
worden welk hulpmiddel dit is. In principe zullen ouders gevraagd worden om zelf zorg te dragen 
voor het juiste zwemhulpmiddel. Voor elk kind is een zwemprotocol opgesteld. Dit protocol dient in 
overleg met ouders ingevuld te worden. Alle gemaakte afspraken omtrent zwemmen worden in het 
protocol met elkaar vastgelegd. Pas als dit protocol door zowel ouders als teamleider ondertekend 
is, mag een kind gebruik maken van het zwembad. Zowel de teamleider als de andere medewerkers 
en vrijwilligers, die daadwerkelijk zwemmen met de kinderen, zijn verantwoordelijk dat er gehandeld 
wordt volgens het aanwezige protocol. Het protocol wordt opgeborgen in het kinddossier.  
 
Het is eveneens mogelijk om buiten de dagbesteding van het KDC Plus om gebruik te maken van 
het zwembad. Dit kunnen kinderen van het KDC plus zijn, die op een “vrije dag” komen zwemmen 
met hun ouders/verzorgers. Het kunnen echter ook kinderen zijn die niet op het KDC Plus geplaatst 
zijn. Echter voor er gebruik gemaakt kan worden van het zwembad, dient het afsprakenformulier 
“individueel zwemmen” ingevuld en ondertekend te worden.  
 
Verschoningsruimte: 
Er is in de verschoningsruimte op ooghoogte van volwassenen een doorkijkmogelijkheid naar de 
groepsruimte, zodat er over en weer zicht is. Privacy van het kind dat verschoond wordt, wordt 
hierbij in acht genomen. Kinderen zijn nooit alleen in de verschoningsruimte.  
 
Slapen: 
Kinderen rusten of slapen veelal gewoon in de groepsruimte en/of snoezelruimte. Tijdens het slapen 
van kinderen zal gebruik gemaakt worden van een bewakingscamera en babyfoon, zodat de 
persoonlijk begeleiders goed zicht kunnen houden op kinderen in de slaapkamer. Vanwege de 
kwetsbaarheid van de kinderen is het belangrijk dat deze mogelijkheid van continu toezicht bestaat. 
 
 
5.5  Gedragscode en huisregels  
 
Stichting Zomerkind heeft een gedragscode opgesteld in het belang van de veiligheid, geborgenheid 
en sfeer op het KDC Plus. Door dit te waarborgen wordt enerzijds een situatie gecreëerd waarin 
kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Anderzijds wordt op deze wijze ook 
bevorderd dat Stichting Zomerkind een prettige plek is om te zijn en om te werken. Middels de 
gedragscode wordt duidelijk gemaakt welke verwachtingen men van elkaar kan en mag hebben, 
welk gedrag wenselijk is en welke afspraken nageleefd dienen te worden. Alle betrokkenen dienen 
op de hoogte te zijn van de inhoud van de gedragscode en hebben een eigen verantwoordelijkheid 
om ook volgens deze gedragscode te handelen. Daarbij bestaat, gezien voorstaande, ook de 
mogelijkheid om elkaar aan te spreken op (de naleving van) de gedragscode.  
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Alle op het KDC Plus aanwezige mensen zijn: 
 

• Respectvol. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en voor vol aangezien. Er wordt rekening 
gehouden met elkaars achtergrond en identiteit. Onderlinge communicatie dient open en 
eerlijk te zijn. Men is vrij van vooroordelen. De kinderen worden ook met respect benaderd 
en behandeld. Er wordt in de aanwezigheid van de kinderen met hen gesproken en niet over 
hen.   
    

• Betrouwbaar. Iedereen komt zijn afspraken en beloften na. Men zegt wat hij doet en doet wat 
hij zegt. Dit geldt zowel in onderlinge contacten als in de benadering en begeleiding van de 
kinderen. Naleven van een vaste structuur, biedt de kinderen vastigheid en veiligheid. 
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het KDC Plus voor de aanwezige kinderen een 
betrouwbare en prettige omgeving te laten zijn, waar de kinderen zichzelf kunnen en mogen 
zijn.  
 

• Integer. Iedereen is eerlijk, oprecht en betrokken. Er zijn geen verborgen agenda´s en men 
laat zich niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Vertrouwelijke informatie blijft binnen de 
deuren van Stichting Zomerkind. Er wordt adequaat, objectief en zorgvuldig gehandeld, 
waarbij verantwoordelijkheid over het eigen handelen genomen wordt. Men is hierop 
aanspreekbaar.  

 
• Hulpvaardig. Iedereen staat voor elkaar klaar. Men is gemotiveerd om (samen) te werken, te 

helpen en om op het KDC Plus te zijn. Iedereen zet zich 100% in.  
 

• Op de hoogte van de huisregels en leven deze na.  
 
 
Om het reilen en zeilen op het KDC Plus zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er 
bepaalde huisregels waar alle aanwezige mensen op het KDC Plus zich aan dienen te houden. 
Iedereen is op de hoogte van de inhoud van deze regels en neemt hierin eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Bejegening  
 

• De gedragscodes van Stichting Zomerkind worden altijd in acht genomen. 
• Bij binnenkomst wordt een rustige en zo nodig afwachtende houding aangenomen, zodat 

kinderen niet schrikken of onnodig onrustig worden.  
 

Veiligheid 
 

• Deuren worden altijd na binnenkomst van welke kamer dan ook gelijk weer dicht gedaan. 
• Deur tussen de gang en het zwembad zit op slot.  
• Kinderen zijn nooit alleen in het zwembad.  
• Kinderen zijn nooit alleen in de keuken. 
• Individuele protocollen van de kinderen worden altijd nageleefd. 

 
Werkafspraken 
 

• Mobiele telefoons staan uit, zacht of op trilstand.  
• Iedereen is op afgesproken tijden aanwezig. Tussen 9.00 en 16.00 uur (als de kinderen er 

zijn) is het niet prettig als er sprake is van een zoete inval op het KDC Plus, omdat dit 
storend zou kunnen werken voor de vaste structuur en het dagprogramma van de kinderen.  

• Er worden geen foto’s van de kinderen gemaakt voor privé doeleinden. Er worden door 
Zomerkind geen foto’s van de kinderen gedeeld via sociale media, in drukvorm of via 
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websites zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders.  Pagina: 59 
 

• Iedereen ruimt zijn eigen spullen op. Tezamen wordt er voor gezorgd dat het KDC Plus een 
nette en goed toegankelijke plek is voor alle betrokkenen.   

• Iedereen neemt de gebruikelijke “regels” omtrent hygiëne in acht. 

 
 
5.6  Medisch handelen en medicatie 
 
Zowel de persoonlijke begeleiders als de teamleider zijn ofwel BIG geregistreerd ofwel  
geautoriseerd voor het uitvoeren van medische risicovolle handelingen. Indien er bij een kind sprake 
is van specifieke medische handelingen, dienen hiertoe protocollen op het KDC Plus aanwezig te 
zijn. Elk (medisch) protocol dient door in ieder geval ouders ondertekend te zijn. Een handtekening 
van een bevoegd arts en/of verpleegkundige wordt vanuit Stichting Zomerkind gevraagd. 
Verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Indien ouders protocollen niet laten controleren en 
tekenen door arts zal dit aangemerkt worden op het betreffende protocol.  
 
De medewerkers die direct met de kinderen werken zijn in het bezit van een diploma 
kinderreanimatie.  
 
Voor elk kind is in het dossier (kopie hiervan zit in de calamiteiten map in de groepsruimte) een 
tabblad medicatie ingevuld. Hierop staat exact weergegeven welke medicatie een kind krijgt, in 
welke dosering en op welke tijd. Ook staat er beschreven wat de toedieningswijze van de medicatie 
is. Ouders hebben (cq krijgen bij plaatsing) een digitaal bestand waarop zij wijzigingen van 
medicatie gemakkelijk kunnen invullen. Een door ouders getekend exemplaar dient bij elke wijziging 
ingeleverd te worden bij de persoonlijk begeleider van hun kind. Ouders hebben de 
verantwoordelijkheid dat verandering in medicatiegebruik direct en volledig doorgegeven wordt op 
het KDC Plus. In geval van een wijziging zal de persoonlijk begeleider deze wijziging per direct 
doorvoeren in het dossier van het kind. Stichting Zomerkind vindt het bovendien wenselijk dat 
medicatielijsten mede door de behandeld artsen ondertekend zijn. Echter, hierbij ligt wederom de 
verantwoordelijkheid bij ouders. Van elke medicatie die het kind krijgt, dienen ouders (eenmalig) een 
bijsluiter in te leveren bij de persoonlijk begeleiders. Uiteraard dienen ouders ook medicatie met hun 
kind mee te geven als dit op het KDC Plus ingenomen cq toegediend moet worden. Medicamenten 
worden inclusief bijsluiters op een daartoe bestemde (veilige) plek opgeborgen.  
 
Op het tabblad medicatie (in het dossier) wordt ook opgenomen welke medische risicovolle 
handelingen er voor een kind van toepassing zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan gebruik 
sondevoeding, zuurstof gebruik, klysma’s, injecties, uitzuigen, reanimatie, etc. Van elke medische 
risicovolle handeling, die op dit tabblad staan, dient in het dossier een protocol opgenomen te zijn. 
Deze protocollen zijn ondertekend door ouders, teamleider en behandeld arts van het kind. Indien 
hierin wijzigingen ontstaan, ligt eveneens de verantwoordelijkheid bij ouders om dit direct en volledig 
aan de persoonlijk begeleider te melden. Aanpassingen in de protocollen dienen ook vrijwel 
aansluitend te gebeuren. Zonder de nieuwe protocollen kunnen persoonlijk begeleiders niet 
handelen volgens de nieuwe werkwijze en blijft het oude protocol van kracht.  
 
Persoonlijke begeleiders controleren elkaar op de werkvloer of medische handelingen en het geven 
van medicatie op de juiste tijd en op de juiste wijze zijn uitgevoerd. Begeleiders dragen hier 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor.  
 
 
5.7  Buskaart in verband met veilig vervoer kinderen 
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Stichting Zomerkind biedt (een aantal) geplaatste kinderen vervoer van en naar het KDC Plus aan. 
Het vervoer wordt verzorgd door de eigen Zomerkind bus en vindt op een veilige en  verantwoorde 
wijze plaats. Er rijdt altijd een busbegeleider mee, die vertrouwd is met de kinderen, voldoende 
medische kennis heeft en bevoegd is tot bepaalde medische handelingen (te denken valt aan 
coupeermedicatie bij epilepsie).  
Voor elk kind dat in de bus meegaat, moet een zogeheten buskaart (zie hoofdstuk 3) ingevuld zijn. 
Op deze kaart is de meest relevante informatie van elk kind ingevuld, zodat hier in geval van een 
noodsituatie direct gebruik gemaakt kan worden.  
  
 
5.8  Risico-inventarisatie op kindniveau 
 
Van ieder kind worden door teamleider, orthopedagoog en persoonlijk begeleider van het 
betreffende kind veiligheidsrisico’s geïnventariseerd en besproken in het multidisciplinaire overleg. 
De teamleider heeft de verantwoordelijkheid dat dit ook daadwerkelijk besproken wordt. De 
uitkomsten van deze bespreking wordt vastgelegd in het dossier van het kind. Het per kind 
ingevulde dagelijkse afspraken formulier is op de groep aanwezig.  
Indien er veranderingen zijn in de situatie van het kind, hetzij doordat dit door ouders gemeld is bij 
de persoonlijk begeleiders, hetzij doordat dit door persoonlijk begeleiders geconstateerd wordt, heeft 
de persoonlijk begeleider de verantwoordelijkheid om dit bespreekbaar te maken binnen het 
multidisciplinaire overleg. Naar aanleiding van dit overleg kunnen er wijzigingen doorgevoerd 
worden in de checklist risicofactoren. Ouders worden op de hoogte gesteld van de wijzigingen en 
dienen hier mee in te stemmen.  
 
 
5.9 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
Onder vrijheidsbeperkende maatregelen verstaat Stichting Zomerkind alle maatregelen (fysiek en 
verbaal) die de vrijheid van kinderen beperken. Het streven is om deze maatregelen zo minimaal 
mogelijk te houden. Voorwaarde hierbij is dat zowel de veiligheid van het betreffende kind, als de 
veiligheid van groepsgenootjes, medewerkers en vrijwilligers gewaarborgd blijft. De meest 
voorkomende vrijheidsbeperkende maatregelen zijn fixatie systemen in de (rol)stoel (bandjes, rem, 
tafelblad etc). Voor kinderen, waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen aan de orde zijn, zijn 
hierover vaste afspraken opgenomen op het dagelijkse afspraken blad in het kinddossier.  
 
Het gebruik van een tilsling in de tillift is ook een vrijheidsbeperkende maatregel. In principe zal elk 
kind dat 12 kilo of meer weegt per lift getild worden. Gezien het feit dat dit voor het gros van de 
kinderen zal gelden, is voor elk kind een tilprotocol ingevuld. Dit protocol wordt in samenspraak met 
ouders opgesteld, waarbij alle afspraken omtrent tillen vast gelegd worden. Ouders dienen in te 
stemmen met het opgestelde protocol, waarna het door beide partijen ondertekend zal worden. Het 
tilproces gebeurt vervolgens uitsluitend volgens het opgestelde protocol.  
 
 
5.10  Luizenprotocol 
 
Op het KDC Plus wordt een luizenprotocol gehanteerd, waarin de taken en verantwoordelijkheden 
van ouders en begeleiders omschreven zijn. Er wordt strikt gehandeld volgens dit protocol, omdat 
het gevaar voor uitbreiding van luizenuitbraak groot is. Dit heeft er vooral mee te maken dat de 
kinderen gezamenlijke hulpmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld de verschoningstafel, box, schommel, 
etc. Bovendien is het inherent aan de verzorging en de begeleiding dat er nauw fysiek contact is 
tussen persoonlijk begeleiders en kinderen.  
 

Taken van de ouders: 
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• Gedurende het hele jaar en zeker voor het einde van elke vakantie het eigen kind regelmatig 
controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het 
voorhoofd, achter de oren en in de nek.  

• Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit direct te melden aan de 
persoonlijk begeleider(s) op het KDC Plus. Ook als de behandeling reeds, al dan niet 
succesvol, heeft plaats gevonden op vrije dagen. 

• Indien ouders door het KDC Plus gebeld worden in verband met gevonden neten/luizen bij 
hun kind is het dringende advies dat het kind naar huis gaat zodat de behandeling met 
speciale lotion van de apotheek kan starten. Mocht het kind niet opgehaald kunnen worden, 
zal toestemming gevraagd worden om de behandeling op het KDC te starten. Indien de 
hoofdluis ‘s ochtends thuis wordt ontdekt, dient het kind thuis te blijven, zodat de 
behandeling gestart kan worden.   

• Ouders kamen dagelijks (minimaal twee weken) het haar van hun kind met een speciale 
luizenkam. 

 

Taken van het KDC Plus: 

• Persoonlijk begeleiders houden elke eerste maandag van de maand hoofdluiscontrole bij  
alle kinderen en bij zichzelf. 

• De persoonlijk begeleider dient direct telefonische melding te doen aan de betreffende 
ouders, indien hoofdluis en/of neten worden gevonden bij hun kind. Er wordt gerekend op 
medewerking van ouders om hun kind zo snel mogelijk op te halen. 

• Zo nodig kunnen persoonlijk begeleiders instructie verstrekken aan de betreffende ouders, 
over de maatregelen die genomen dienen te worden om hun kind te behandelen. 

• Er wordt vanuit het KDC Plus een mail gestuurd aan alle ouders van de kinderen, met het 
verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis. Ook de begeleiders 
onderling en aanwezige vrijwilligers worden op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van 
hoofdluis/neten.   

• Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen: als er luis/neten gevonden zijn tijdens een 
controle op het KDC Plus en als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders. 

• Het KDC Plus zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles.  
• Begeleiders zien er op toe dat kinderen niet te dicht bij elkaar zitten/liggen en voorkomen 

zoveel als mogelijk lichamelijk contact. Lang haren van kinderen en begeleiders worden 
vastgebonden in een staart/knot. Materialen waarmee de kinderen in contact zijn geweest 
met hun hoofd worden direct schoongemaakt met Dettol.  

 
 
5.11 Materialen, middelen en apparatuur 
 
5.11.1 Aanschaf 
 
Iedere medewerker kan een behoefte signaleren ten aanzien van gewenste middelen, materialen en 
apparatuur. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt aan de teamleider. Teamleider beslist naar 
aanleiding van beleid, budget en noodzaak. Indien er akkoord voor de aanschaf is, worden er eerst 
bepaald binnen het team aan welke eisen het product moet voldoen.  
Bij bedragen boven de 500 euro worden minimaal twee offertes opgevraagd alvorens een definitieve 
beslissing genomen wordt. Bedragen over de 300 euro worden ook aan de penningmeester 
respectievelijk aan de RvB voorgelegd. De penningmeester kan voor een specifiek doel mandaat 
verlenen aan de teamleider, mits hij dat schriftelijk meldt aan de RvB.   
 
5.11.2 Medische apparatuur en eigendommen van de kinderen. 
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Hulpmiddelen en apparatuur die kinderen van thuis meenemen blijven onder verantwoordelijkheid 
van ouders cq verzorgers. De overige persoonlijke eigendommen van de kinderen worden op de 
daarvoor bestemde plaatsen bewaard. Bij beschadiging, gewenste aanpassing cq vervanging zal er 
met ouders overlegd worden.  
Voor spullen, hulpmiddelen en/of apparatuur, die ouders voor hun eigen kind, structureel op het 
KDC Plus laten, worden zowel door ouders als door de teamleider een verklaring materiaal inname 
ondertekend. Het is voor alle betrokkenen dan helder van wie de spullen zijn. Deze getekende 
verklaring wordt in het dossier van de kinderen bewaard. Desgewenst kunnen ouders hiervan een 
kopie krijgen.  
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Kwaliteitshandboek Hoofdstuk 6:  Registreren en verbeteren 

 
6.1. Inleiding 
 
Stichting Zomerkind wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg om de geplaatste kinderen 
optimaal te kunnen laten ontwikkelen in een veilige, prettige omgeving. Iedereen die betrokken is bij 
Stichting Zomerkind is zich hiervan bewust en handelt vanuit het belang van de kinderen. Alle 
medewerkers en vrijwilligers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen taak en zijn zich er van 
bewust, dat hoe klein de taak wellicht ook is, dit heel belangrijk is voor de kinderen. 
 
Stichting Zomerkind wil ook zoveel mogelijk sturen op kwaliteit van handelen van de mensen die 
betrokken zijn. Het sturen op kwaliteit van handelen gebeurt door met elkaar in gesprek te zijn over 
wat ieders verantwoordelijkheden zijn. In de gesprekken hanteert Stichting Zomerkind het principe 
om steeds het handelen te willen verbeteren volgens de PDCA cyclus. Middels interne en externe 
audits wordt zichtbaar wat kwalitatief goed geregeld is en waar verbetering gewenst en noodzakelijk 
is. Stichting Zomerkind pleit ervoor de CIIO Maatstaf als kwaliteitssysteem te hanteren. Dit heeft de 
voorkeur omdat bij de maatstaf vanuit de ontwikkelvisie gewerkt wordt, waarin reflecteren, 
inspireren, mobiliseren en waarderen centraal staan. Het accent ligt niet op de controle. 
Professionals worden middels de Maatstaf juist aangesproken op hun kunst en kunde, waardoor zij 
zich kunnen verantwoorden voor hun keuzes en resultaten.  
 
Stichting Zomerkind hanteert vaste procedures voor:  

• Klachtenbehandeling zowel vanuit ouders, medewerkers en vrijwilligers;  

• Waarderingsonderzoek onder ouders, medewerkers, vrijwilligers en ketenpartners;  

• Interne en externe audits 
Uit deze drie processen ontstaat de input voor continue kwaliteitsverbetering.  
 

 
6.2  Procesbeschrijvingen 
 
Stichting Zomerkind streeft naar hoog kwalitatieve dienstverlening. Dit kan alleen door telkens 
procedures onder de loep te nemen en te verbeteren. Stichting Zomerkind ziet dit proces als 
continu.  
 
Verbeteringen kunnen ter sprake komen door: 

• interne audits; 

• teamoverleg 

• multidisciplinaire overleg 

• functioneringsgesprekken;  

• waarderingsonderzoeken;  

• opleidingen en cursussen 

• risico-inventarisatie;   

• samenwerking met ketenpartners; 

• beoordeling door RvB en RvT.  
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6.2.1.  Kwaliteitssysteem Stichting Zomerkind 

Doel: het meten, verbeteren en evalueren van de processen van Zomerkind (PDCA)

Kwaliteit meten

Formulier 

“verbeterpunten” wordt 

aangevuld met plan van 

aanpak

Vastleggen in formulier 

“verbeterpunten”

Bespreken van verbeterpunten in 

teamoverleg en eventueel 

terugkoppeling naar bestuur of 

kwaliteitsteam

Plan van aanpak implementeren; 

instructies aan medewerkers of 

vrijwilligers geven

Resultaten van 

geïmplementeerde 

stappen aanvullen op 

het formulier 

“verbeterpunten” 

Geïmplementeerde stappen 

evalueren

Evaluatie:

Resultaat goed? Terugkoppelen 

naar betrokkenen

Negatief

Positief

Einde

Verbeterpunten constateren

Tevredenheidsmeting

Audits

Exitgesprekken 

Ontslaggesprekken

Calamiteiten 

Incidenten

Bijna fouten

Et cetera

Verantwoordelijkheid:

Alle betrokkenen (ouders, 

medewerkers, vrijwilligers, 

therapeuten, 

kwaliteitscommissie, 

bestuur en RvT)

Teamleider

Teamleider en eventueel 

derden

Teamleider

Teamleider en 

medewerkers
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6.2.2.  Proces waarderingsonderzoek ouders, medewerkers, vrijwilligers en ketenpartners 

 
Waarderingsonderzoek wordt volgens onderstaand schema uitgevoerd.  

  
Doel: beschrijving hoe waarderingsonderzoeken bij de verschillende groepen van Zomerkind worden 

uitgevoerd.

Onderzoeken 

waardering

Planning 

Waarderingsonderzoeken:
• Ouders: 1x per jaar

• Medewerkers: 1x per 2 jaar

• Vrijwilligers e.a.: 1x per 3 

jaar

Methode kiezen

&

Auditor aanwijzen

Voorbereiden 

onderzoek;

Stappen beschrijven

Plan van aanpak 

onderzoeken

Einde

Nee

Procedure:

“Onderzoeken van 

waardering”

Verantwoordelijkheid:

Opdracht geven tot 

waarderingsonderzoek 

cf. planning

Teamleider

Aanstellen auditor 

door Teamleider / 

Bestuur

Uitvoeren onderzoek

Verslag bevindingen en 

resultaten
Auditor

Evaluatie 

→verbeterpunten? 
Procedure 

kwaliteitsverbetering
TeamleiderJa
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6.2.3 Proces Interne audit 

Doel: beschrijven hoe de interne audit bij Zomerkind wordt uitgevoerd.

Uitvoeren interne 

audit

Opstellen audit jaarplan 

en laten autoriseren door 

bestuur

Voorbereiden audit;

Stappen beschrijven

Plan van aanpak audit

Einde

Nee

Procedure:

“Interne audit Zomerkind”

Verantwoordelijkheid:

Vaststellen 

auditprogramma

Bestuur, i.s.m. 

teamleider

Uitvoeren audit

Verslag bevindingen en 

resultaten
Auditor

Evaluatie 

→ zijn er 

afwijkingen? 

Procedure 

kwaliteitsverbetering
TeamleiderJa

Procedure:

“Interne audit Zomerkind”

Document auditjaarplan Teamleider

Aanwijzen auditor
Bestuur, i.s.m. 

teamleider

Auditor
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6.2.4   Aandachtspunten voor rapportages Interne Audits Stichting Zomerkind 
 
Bij het uitvoeren van de interne audits voor Stichting Zomerkind wordt gerapporteerd op basis van 
de onderstaande aandachtspunten. De aandachtspunten zijn geënt op de vier kernpunten van het 
kwaliteitssysteem.                                 
 
1. Verbetercyclus: plan, do, check, act 
 
Beleidsniveau:  
dagprogramma, evaluaties, monitoring 

● Wat kan gezegd worden over de totstandkoming van het meerjarenplan?  
● Wordt er geëvalueerd, met wie en vinden bijstellingen van doelstellingen plaats? 
● Welke acties volgen hieruit?  
● Op welke indicatoren vindt monitoring en sturing plaats? 
● Zijn dit “harde cijfers”, of zijn er ook kwaliteitsindicatoren benoemd? 

Cliëntniveau:  
individueel, ondersteuningsplan, evaluatie, cliënttevredenheidsonderzoek 

● Worden kinderen begeleid aan de hand van een ondersteuningsplan? 
● Hoe komt dit ondersteuningsplan tot stand?  
● Wordt er geëvalueerd? 
● Met wie vinden bijstellingen van doelstellingen plaats en  welke acties volgen hieruit?  
● Worden ouders naar hun tevredenheid gevraagd? 
● Wat wordt met de resultaten gedaan, volgen hier acties uit? 

Medewerkerniveau:  
opleidingsbeleid, uitkomsten van functioneringsgesprekken, competenties 

● Is er opleidingsbeleid en hoe komt dit tot stand? 
● Worden opleidingen geregistreerd en wordt naar het effect gekeken? 
● Is het opleidingsplan gekoppeld aan het beleid en de doelstellingen van Stichting Zomerkind, 

is vastgelegd welke deskundigheid gewenst is? 
● Zijn er functionerings- en voortgangsgesprekken? 
● Wordt een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers uitgevoerd en worden de resultaten 

geanalyseerd? Wordt het teruggekoppeld en hoe?  
● Welke acties zijn hier uit voortgekomen?  

Professioneel handelen, deskundigheidsbevordering, intervisie, supervisie 
● Wat wordt er op deze gebieden ondernomen, zijn er registraties van, vindt terugkoppeling 

plaats naar het team? 

Kwaliteitshandboek Stichting Zomerkind: Protocolbesprekingen 
● Is het systematische onderhoud en de verbetercylus van het kwaliteitshandboek vastgelegd? 
● Worden protocollen besproken met medewerkers, geëvalueerd en actueel gehouden? 

2. Processen: borging en samenhang 
 
Beleidsniveau:  
afstemming/vertaling van beleid van Stichting Zomerkind  

● Is er een vertaling terug te vinden van de beleidsplannen van Stichting Zomerkind naar de 
uitvoering? 

● Welke vormen van overleg zijn er?  
● Worden medewerkers betrokken bij het opstellen van plannen, hoe en is er inspraak? 
● Hoe worden medewerkers op de hoogte gehouden van beleidszaken? 
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Vertaling visie Stichting Zomerkind in werkwijze medewerkers 
● Op welke wijze wordt de visie van Stichting Zomerkind vertaald in het handelen van 

medewerkers?  
● Hanteren medewerkers een afgesproken werkwijze?  

Afspraken  
procesbeschrijvingen, protocollen, gebruik van formats 

1. In hoeverre wordt gebruik gemaakt van formats, procedures, protocollen etc.?  
2. Welke werkprocessen zijn beschreven?  
3. Hoe zijn dossiers opgebouwd, zijn er afspraken? 
4. Hoe wordt gecommuniceerd over afspraken?  
5. Worden er notulen opgesteld, hoe vindt monitoring van afspraken plaats, zijn er actielijsten? 

Overdracht van gegevens 
● Welke afspraken zijn hierover gemaakt, hoe is dit geborgd? 

Bejegening, privacy 
● Welk beleid is er? Communicatie hierover en toetsmomenten? 

Cliëntparticipatie 
● Hoe worden ouders betrokken bij plannen en ontwikkelingen?  

Veiligheid 
● Welke afspraken zijn er, medicatie, risico’s, toetsmomenten, BHV, ontruimingsplannen, 

communicatie? 

3. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 
Organogram beschikbaar, actueel 

● Beschikt Stichting Zomerkind over een organogram, is dit actueel?  

Taak- functiebeschrijvingen actueel, bekend 
● Zijn voor alle functies beschrijvingen beschikbaar? 
● Zijn medewerkers hiervan op de hoogte, zijn ze actueel?  
● Zijn de TVB’s (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) gekoppeld aan processen? 

Zijn de bevoegdheden erin opgenomen? 

Heldere afspraken in uitvoering tussen medewerkers  
● Is voor alle medewerkers duidelijk wat hun TVB’s zijn? 
● Leidt dit in de praktijk tot onduidelijkheden? 
● Zijn er duidelijke afspraken met betrekking tot voorbehouden handelingen? 

Vervanging van medewerkers en teamleider 
● Is vervanging van medewerkers en de teamleider geregeld? 
● Zijn er afspraken over vervanging en is dit opgenomen in de functiebeschrijving? 

4. Feiten en Bewijzen 
 
Onderbouwing met objectieve gegevens.  

● Wat is er tijdens de audit (in)gezien? 
● Zijn er plannen, analyses, registraties, protocollen, notulen van werkoverleg, meerjarenplan 

gezien? 

 
 


