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De Zorgn�ver� is per 16 februari 2015 opgericht door Erna de Ke�zer.
Als pedagoog en ouder van een kind met een licht verstandel�ke
beperking wilde z� een organisatie binnen de gehandicaptenzorg
oprichten met een ander karakter dan de zorginstellingen waarmee ze
te maken kreeg als ouder. B� de Zorgn�ver� gaan we in op de wensen
en behoeften van de individuele cliënt. De vraag t�dens de intake is
dan ook; Wat heb je nodig? We onderscheiden ons van andere
zorginstellingen door kleinschalig en familiair te z�n.
 
De eerste maanden na de oprichting werd er alleen dagbesteding
geboden aan volwassenen in een houtwerkplaats. Per september
2015 begon de Zorgn�ver� ook met het bieden van buitenschoolse
begeleiding aan kinderen. De focus van ons aanbod nu omvat
dagbesteding aan volwassenen (individueel en in de groep) en
begeleiding van kinderen (individueel en in de groep). Daarnaast
bieden we ouderbegeleiding, brussenbegeleiding, coaching en andere
begeleidingsvormen op maat.

 
Unieke visie 
Met de aanpak van de Zorgn�ver� bl�ken we een snaar te raken, want
het geheel groeit snel. Ruim 7 jaar later verlenen we met een team van
30 medewerkers begeleiding aan ruim v�fenzeventig cliënten. In deze
brochure laten we u kennismaken met de unieke visie van de
Zorgn�ver�. Over welke zorg w� bieden, hoe we dat doen en vanuit
welke waarden. Daarnaast zien we het belang om een bredere
gemeenschap te betrekken, omdat we ervan overtuigd z�n dat de
mens met een beperking ook iets te bieden heeft aan de samenleving. 

Op onze website kunt u kennismaken met ons multidisciplinaire team. 

Onze Missie
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De Zorgn�ver� biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en
volwassenen met LVB op een plek waar je mag z�n wie je bent en

gaat ontdekken wat je kunt omdat iedereen mee mag doen. 



De Zorgn�ver� biedt begeleiding vanuit een christel�k visie, met oog voor alle naasten. Er wordt gewerkt vanuit
christel�ke normen en waarden. Dit wordt vormgeven door de muziek die geluisterd wordt, de aandacht die besteed
wordt aan de christel�ke feestdagen en het bidden voor de maalt�d. Tegel�kert�d kent de Zorgn�ver� een open karakter.
W� bieden voor alle cliënten, ongeacht levensovertuiging, dezelfde goede zorg. 

Betrokken  
De Zorgn�ver� is betrokken en dichtb� – letterl�k, maar ook in de communicatie. Zo is de dagel�kse overdracht van en
naar huis warm en doen we iedere dag verslag van de verleende zorg. Daarnaast staan w� continu in contact met
scholen, zorgverleners, ouders en begeleiders. De Zorgn�ver� staat voor rechtstreeks contact en goede bereikbaarheid. 

Deskundig 
De Zorgn�ver� werkt met deskundig personeel. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkeling en
professionele groei van iedere medewerker. De Zorgn�ver� heeft verschillende disciplines aan boord. Daardoor kunnen
w� vraaggericht werken, kr�gen de cliënten de juiste begeleiders toegewezen en wordt zorg op maat geleverd. 
 

Ontwikkelingsgericht 
Iedereen mag de ruimte nemen om talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Er worden b� de Zorgn�ver�
leerzame activiteiten aangeboden waardoor de cliënten zichzelf kunnen bl�ven ontwikkelen. In de Zorgn�ver� helpen w�
elkaar en vullen we elkaar aan. In samenspraak met en met behulp van inzet van het sociaal netwerk en/of begeleiding
kunnen cliënten op hun eigen unieke w�ze participeren in de samenleving. 

B� de dagbesteding worden de cliënten medewerkers genoemd. Z� werken als collega’s samen om goederen die
daadwerkel�k door anderen gebruikt worden te produceren.   

B� de kinderen en jongeren streeft de Zorgn�ver� ernaar dat z� ontdekken wie z� z�n en hoe waardevol z� z�n; dit wordt
gedaan door zowel cognitief als sociaal-emotioneel groei te stimuleren. Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd
waar z� in de toekomst baat b� hebben. 

Met elkaar 
“It takes a village to raise a child”. Opvoeden doe je met elkaar en begeleiden ook. We denken mee en betrekken cliënten,
ouders en belangr�ke naasten om tot een zo goed mogel�k begeleidingsplan te komen. Met elkaar evalueren we de
leerdoelen en met elkaar bespreken we de voortgang. Als collega’s z�n we er voor elkaar om expertise te delen. Zo
dragen we zorg voor elkaar en met elkaar. 

Onze waarden
zorg vanuit een overtuiging
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Ons aanbod

Ambulante begeleiding: onze zorgprofessional begeleidt de cliënt in de eigen leefomgeving. Hierb� wordt de cliënt
ondersteund met een zinvolle invulling van de dag en wordt er begeleiding geboden in de zaken waarb� de cliënt
hulpbehoevend is vanwege z�n of haar beperking. Hierb� wordt gewerkt aan leerdoelen die z�n opgesteld in overleg
met de ouders/verzorgers van de cliënt en indien mogel�k de cliënt zelf. 

Individuele begeleiding: onze zorgprofessional begeleidt de cliënt op een van de locaties van de Zorgn�ver�.
De cliënt heeft waar dat nodig is een eigen plek, een home base, om zich terug te trekken wanneer daar
behoefte aan is. Veel van onze cliënten raken snel overprikkeld, waarb� de home base een eigen
kamer/lokaaltje is waar de cliënt een veilige plek heeft om even b� te komen. B� de individuele begeleiding
wordt gefocust op de zelfredzaamheid van de cliënt. In de prakt�k betekent dit voor zowel kinderen als
volwassenen het werken aan leerdoelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op
het gebied van praktische vaardigheden zoals het kunnen doen van de afwas en het klaarmaken van een
maalt�d. B� de kinderen en volwassenen wordt dit op een manier aangeboden die past b� de leeft�d van de
cliënt. 

Ondersteuning in de klas: onze zorgprofessional begeleidt de cliënt in de klas. Deze begeleidingsvorm is voor
kinderen die vanwege hun verstandel�ke beperking extra aandacht nodig hebben in de klas die niet geboden
kan worden door de school zelf. De zorgprofessional ondersteunt op het gebied van gedrag. 

Onderw�s-zorg: onze zorgprofessional begeleidt de cliënt voor wie het niet meer mogel�k is om te
functioneren op school. W� bieden deze begeleiding om thuiszitten van de cliënt te voorkomen. Deze
cliënten worden ondersteund en gestuurd in gedrag waarb� schoolse vaardigheden zoals taal- en
rekenvaardigheid gecombineerd worden met het oefenen in sociale en emotionele vaardigheden. Het
programma wordt volledig aangepast op de cliënt, dit zorgt ervoor dat de cliënt ondanks z�n of haar
beperking de mogel�kheid kr�gt om toch zoveel als mogel�k te leren. Dit kan t�del�k z�n als de cliënt genoeg
verbetert om het weer op school te gaan proberen. In het traject wordt door ons contact onderhouden met
school, zodat de cliënt zoveel mogel�k de leerstof aangeboden kr�gt die ook op school aangeboden zou
worden. 

Ouderbegeleiding: onze gezinspedagoog ondersteunt de ouders b� vragen in de opvoeding rondom de
verstandel�ke beperking en de gedragsproblematiek van hun kind. Hierb� is het mogel�k om een kortlopend
coachingstraject te volgen rondom een specifiek doel, maar ook om langere t�d begeleiding van ons te
kr�gen wanneer ouders dit nodig hebben.  

Brussenbegeleiding: ons zorgprofessional ondersteunt de broer of zus (‘brus’) van iemand met een
verstandel�ke beperking. Veel broers en zussen van mensen met een verstandel�ke beperking vinden dit op
een moment in hun leven moeil�k om mee om te gaan. De zorgprofessional werkt met de brus een methode
door waarin de brus inzicht kr�gt in wat het is om een verstandel�ke beperking te hebben. Ook kr�gt de brus
handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. 

Onze individuele begeleiding is er in verschillende vormen, voor zowel volwassenen als kinderen: 

 

Individuele begeleiding
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Buitenschoolse begeleiding (kinderen): de groepsbegeleiding voor kinderen (4 t/m 18 jaar) vindt
plaats na schoolt�den, dit is buitenschoolse begeleiding. Na schoolt�d komen de kinderen op de
locaties van de buitenschoolse begeleiding. De cliënten kr�gen hier ruimte om te ontspannen na een
schooldag, maar werken daarb� ook aan hun leerdoelen op een speelse w�ze. Er wordt gewerkt met
een gestructureerd programma, welke inzichtel�k gemaakt wordt voor onze cliënten door middel van
pictogrammen. Er wordt gewerkt aan sociaal-emotionele doelen, zoals het samen spelen met andere
kinderen. Ook wordt er gewerkt aan praktische doelen zoals het uitvoeren en afronden van een taak,
zoals het dekken van de tafel voor het eten. De buitenschoolse begeleiding duurt tot 18.30 uur en is
inclusief het avondeten. De groepsgrootte is maximaal 1 zorgprofessional op 4 cliënten.

Groepsbegeleiding volwassenen: de groepsbegeleiding voor volwassenen vindt plaats op de
werkplaats van de Zorgn�ver�. De cliënten gaan daar naar hun werk, ze worden daar dan ook
medewerkers genoemd. In de werkplaats worden allerlei houten producten gemaakt. Een deel
hiervan is op bestelling. De producten worden verkocht en regelmatig komen er klanten langs om iets
te kopen. De cliënten ervaren hierdoor dat hun werk zinvol is, ze maken andere mensen bl� met wat
ze maken. T�dens de groepsbegeleiding wordt er gewerkt aan doelen. B� de volwassenen ligt er
meer nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden. Ze oefenen op het maken van een specifiek
product. Hierb� hebben ze de mogel�kheid om een certificaat te behalen wanneer ze (indien mogel�k
zelfstandig) in staat z�n om een product af te leveren. De groepsgrootte varieert maar is niet groter
dan 1 zorgprofessional op 7 cliënten, afhankel�k van de indicatie van de cliënten. 

Stage voortgezet speciaal onderw�s: in samenwerking met VSO-scholen bieden w� stages aan
binnen de dagbesteding van de Zorgn�ver�. Cliënten die komen stagelopen z�n cliënten die
uiteindel�k na het VSO zullen uitstromen richting dagbesteding. Om hier alvast aan te wennen
kunnen z� b� de Zorgn�ver� aan de slag als stagiair. Hierb� kr�gen ze net als cliënten die
groepsbegeleiding kr�gen ook doelen om aan te werken en worden z� meegenomen in de keten van
zelfredzaamheid b� de Zorgn�ver�. 

Stage prakt�konderw�s: In samenwerking met het Maxima College in Ridderkerk is de werkplaats van
de Zorgn�ver� ook een stageplaats voor leerlingen in het prakt�konderw�s die uitstromen richting
begeleide dagbesteding. Deze leerlingen komen op vaste dagen om zich verder te ontwikkelen op het
gebied van houtbewerking/techniek. 

B� de Zorgn�ver� bieden we dagbesteding en groepsbegeleiding in verschillende vormen voor zowel
volwassenen als kinderen: 

 

Dagbesteding en groepsbegeleiding



We bieden passende zorg voor iedere cliënt 
We stimuleren de eigen regie b� onze cliënten 
We werken goed samen tussen onze afdelingen voor een compleet aanbod voor onze cliënten  
We ontwikkelen nieuwe zorgconcepten om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag  
We delen onze kennis met de betrokkenen rondom onze cliënten 

De uitgangspunten van de visie op cliënten en zorg binnen de Zorgn�ver� kunnen als volgt worden samengevat: 

Ieder mens is waardevol en kr�gt b� de Zorgn�ver� de ruimte om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Als organisatie
bieden we hen een keten van zelfredzaamheid om alle facetten van het ‘normale’ leven te kunnen ervaren en hierin
zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen, zodat ze nu en in de toekomst meer regie kunnen nemen waar dat mogel�k is. Voor
kinderen begint dit b� de buitenschoolse begeleiding van de Zorgn�ver�, Kidzcare genaamd, waarb� ze op speelse w�ze
werken aan doelen zoals het samen kunnen spelen met andere kinderen of leren om hulp vragen wanneer dat nodig is.
Samen met onze zorgprofessionals oefenen de kinderen met klusjes en met het helpen b� het bereiden van de maalt�d.  

B� de dagbesteding komen daar meer praktische vaardigheden b� die je tegenkomt als je een baan hebt, zoals het koffie
zetten voor collega’s of het samenwerken met collega’s in de werkplaats. Net als in het leven buiten de gehandicaptenzorg,
kun je b� de dagbesteding je certificaten halen voor de dingen die al heel goed gaan, zoals b�voorbeeld een
timmercertificaat als je zelf een fietskratje kunt maken. Maar ook voor de sociale omgangsvormen kun je een certificaat
behalen. We werken vanuit de visie dat cliënten b� de Zorgn�ver� het gewone leven kunnen ervaren en dat we daarb�
k�ken naar hun eigen talenten en wensen in de ontwikkeling. Dit alles gebeurt in de veilige sfeer van verschillende kleinere
locaties waardoor we overdag geborgenheid en een tweede thuis voor de cliënt bieden.
  
De Zorgn�ver� wil voor al onze cliënten passende zorg bieden. Hierin werken we vraag-gestuurd en k�ken we naar de
behoeften van de cliënt. Om deze reden is het zorgaanbod van de Zorgn�ver� divers. Cliënten kunnen individuele zorg
ontvangen, maar ook in groepsverband of een combinatie van beiden. In plaats van te werken met vaste pakketten, wordt
er per aanvraag gekeken naar de hulpvraag en daar zo goed mogel�k b� aangesloten. Halfjaarl�ks wordt er gekeken naar
de tevredenheid van de cliënt (en/of diens omgeving) en wordt er gekeken of het hulpaanbod nog steeds passend is. Waar
nodig wordt de hulpverlening b�gesteld. 

Om voor alle cliënten passende zorg te bieden, wordt er ook gekeken naar de interesses van de cliënt. Waar de jonge
kinderen keuzes kr�gen in de te nemen activiteiten, maalt�den en taken, kr�gen de volwassenen op de dagbesteding meer
keuze in de vorm van de dagbesteding. Het aanbod van de dagbesteding is uitgebreid van alleen een houtwerkplaats naar
dagbesteding binnen de horeca, groenvoorziening, creatief en houtbewerking.  

Onze visie
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Vanuit de Zorgn�ver� z�n we sterk lokaal betrokken en dat vinden w� ook belangr�k. Jaarl�ks organiseren we een
wintermarkt waarb� naast de familie en vrienden van cliënten ook alle andere geïnteresseerden z�n uitgenodigd.
Naast het bedr�fsleven zoeken we manieren om ons te verbinden met de bredere gemeenschap. Omdat we ervan
overtuigd z�n dat de samenleving hier baat b� heeft. 

De kerk 
De plaatsel�ke kerken bieden ons de gelegenheid om te vertellen over de Zorgn�ver�. Hun betrokkenheid laten
Barendrechtse PKN kerken onder meer zien doordat z� de avondmaalscollecten in het verleden volledige hebben
geschonken aan de Zorgn�ver�. Ook collecteren ze jaarl�ks met grote regelmaat voor de Zorgn�ver� en verrassen ze
ons regelmatig met een gift. De gemeenteleden z�n hierdoor vaker ook persoonl�k betrokken. 

Het onderw�s 
Dankz� de contacten met verschillende scholen zoals VSO, de Rank en het Maximácollege (een school voor
prakt�konderw�s) hebben al verschillende jongeren een mooie stageplek gekregen binnen de Zorgn�ver� en ook z�n
er al verschillende studenten uitgestroomd naar de dagbesteding. Daarnaast kunnen we de jongeren die
uitstroomden sinds oktober 2022 een opleiding aanbieden op de SMAAK-academie. Jaarl�ks komen er
excursiegroepen naar de Zorgn�ver� om te k�ken hoe hun toekomst eruit kan zien b� de dagbesteding. 

De media 
De plaatsel�ke media, zowel de kranten als social media, plaatsen regelmatig een nieuwsbericht over het reilen en
zeilen binnen de Zorgn�ver�. Ook delen w� zelf veel op Instagram en Facebook. 

Het bedr�fsleven 
Contacten met het lokale bedr�fsleven onderhouden we door de verkoop van onze producten in de plaatsel�ke
winkels. Ook maken we cadeaus voor kraamvisites en kerstpakketten. Daarnaast bezoeken we de beursvloer van de
Barendrechtse uitdaging en z�n we regelmatig te vinden op meetings van maatschappel�ke organisaties en het
bedr�fsleven. Afgelopen jaar hebben we een speeltuin cadeau gekregen van Kraa�evelds aannemersbedr�f in ruil voor
een lunch in ons leerrestaurant SMAAK. 

De zorg 
De Zorgn�ver� onderhoudt contacten met ketenpartners en werkt graag samen ter versterking van elkaar als
organisaties. Dit gebeurt door intervisiemomenten met bestuurders van andere zorginstellingen, maar ook door
middel van gezamenl�ke netwerkb�eenkomsten. We zoeken telkens naar de verbinding in de regio. Het meest
recente voorbeeld daarvan is onze samenwerking met het Terphuis. Het Terphuis is een monumentale boerder� in
Poortugaal met veel dieren en een grote moestuin. Sommige van onze cliënten vinden het erg leuk om met dieren of
met groen te werken. Door deze samenwerking kunnen we elkaar wederz�ds versterken: het Terphuis heeft extra
handen en w� kunnen de cliënten dagbesteding bieden die past b� hun interesses.  
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Een ander voorbeeld is het gebruik van ons leerrestaurant SMAAK voor andere doeleinden dan dagbesteding.
Dit voorjaar was er een activiteit vanuit vluchtelingenwerk. Er vond een excursie plaats naar de belangr�ke
plaatsen in Barendrecht met een groep statushouders. Na afloop kwamen z� de pannenkoeken eten b� SMAAK
die door de vr�willigers van stichting Present waren gebakken. Ook hebben w� visie om midden in de
maatschapp� te staan met onze keuken. Vanuit deze keuken willen we met de cliënten aan de slag voor mensen
in de w�k. We willen koken voor mensen die dat zelf niet kunnen door omstandigheden zoals langdurige ziekte.
Hiermee geven we de cliënten ook de kans om zich in te zetten voor anderen.
 
Meedraaien in de Zorgn�ver� 
W� werken met vr�willigers die het f�n vinden om in hun vr�e t�d de handen uit de mouwen te steken b� de
Zorgn�ver�. Zo hebben w� onze oma die elke dinsdag naar de Zorgn�ver� komt om te naaien, een vaste
vr�williger die allerlei klusjes doet op woensdag en maar liefst drie chauffeurs die in onze bus r�den om de
cliënten van de dagbesteding te vervoeren. 
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Intake 
U kr�gt – als dit zo afgesproken is - binnenkort een telefoontje om een
intakegesprek te voeren. Dat intakegesprek kan telefonisch z�n,b� u
thuis of in de Zorgn�ver�. In het intakegesprek stellen w� u vragen en
kunt u ons ook vragen stellen. Zo maken we samen een eerste
inschatting of uw zorgvraag past b� wat w� u kunnen bieden en of
ons aanbod past b� uw wensen. Ook wordt duidel�k of u misschien
eerst nog andere stappen moet zetten, b�voorbeeld het regelen van
een beschikking. Na dit gesprek kr�gt u de t�d om erover na te denken.
Ook k�kt onze medewerker achteraf, aan de hand van een l�st, of er
bepaalde risico’s z�n waar we rekening mee moeten houden. Soms
komt het voor dat die risico’s betekenen dat we de zorg toch niet
kunnen bieden. Enkele dagen na het intakegesprek bellen we u
daarom terug, om te horen of u nog steeds de zorg wenst en om met
u te bespreken hoe we om gaan met eventuele risico’s. 
 
Administratieve kwesties 
Daarna moeten bepaalde dingen geregeld worden om de zorg te
kunnen starten. Als u een beschikking heeft voor zorg in natura, dan
geeft u aan het sociaal team/ jeugdteam/ CJG (de benaming hangt af
van waar u woont) door dat u de zorg wilt afnemen van de
Zorgn�ver�. Het w�kteam zorgt er dan voor dat de beschikking ook b�
ons terecht komt. Als u een beschikking heeft voor persoonsgebonden
budget, dan ontvangen w� graag een kopie hiervan. Als u nog geen
beschikking heeft, kunnen w� u eventueel helpen met de aanvraag
hiervan. Verder ontvangt u een zorgovereenkomst en enkele b�lagen
om te ondertekenen en terug te sturen. Als we die van u terug hebben
ontvangen (en b� zorg in natura ook de beschikking hebben
ontvangen) kan de zorg starten.  
  
Start van de zorg 
U kr�gt een telefoontje van een medewerker om een
kennismakingsgesprek te plannen of om u te informeren over de
eerste keer begeleiding. In de eerste periode van de zorg zal ook
samen met u een begeleidingsplan worden opgesteld. Daarin worden
o.a. de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Ook staat
daarin wanneer er geëvalueerd zal worden hoe het gaat. Dit
begeleidingsplan tekent u ook. U en w� zetten ons er samen voor in
dat er gewerkt wordt aan de doelen. Als u of w� vinden dat het
begeleidingsplan aangepast moet worden, dan is dat bespreekbaar. 
  

Algemene informatie  
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Wat is de functie van de mentor?  
De mentor van uw kind maakt een (telefonische) afspraak met u voor een eerste kennismaking. Dit wordt in principe vóór
de start van het eerste zorgmoment ingepland, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden.   
De mentor is voor u het aanspreekpunt in de communicatie met de Zorgn�ver�. De mentor is betrokken b� de begeleiding
van uw kind. De mentor stelt het zorgplan op, monitort de voortgang en betrekt u b� de zorg door middel van
evaluatiemomenten.   
  
Begeleidingst�den 
Dagbesteding Zorgn�ver�: 
De Houtwerkplaats is geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur.  
Leerrestaurant SMAAK is geopend van 9:00 uur tot 15:00 uur. 
Omdat de begeleiders t�d nodig hebben om voor te bereiden en af te sluiten verzoeken we u om deze t�den te hanteren.
B� een noodgeval of onvoorziene omstandigheden vragen w� u de begeleiders op de locatietelefoon te bellen. Zo
voorkomen we onrust en kunnen we onze verwachtingen met elkaar afstemmen.  
Kidzcare groep: Kidzcare is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vr�dag van 14:30 uur tot t/m 18:30 uur. Op
woensdag is Kidzcare geopend van 12:30 uur tot 16:30 uur. Omdat de begeleiders t�d nodig hebben om voor te bereiden
en af te sluiten verzoeken we u om deze t�den te hanteren. B� een noodgeval of onvoorziene omstandigheden vragen w�
u de begeleiders op de locatie telefoon te bellen. Indien er nog geen medewerker aanwezig is om de locatietelefoon op te
nemen, kan het algemene telefoonnummer van de Zorgn�ver� worden gebeld.
  
U kunt de locatie van uw kind bereiken op de onderstaande telefoonnummers:  
De Zorgn�ver�, Arnhemseweg: 0657139472 
Groep Oranje: 0642993689  
Groep Blauw: 0657195905  
Groep Geel: 0638552618 
Samuelschool: 0642993687  
Algemeen telefoonnummer Zorgn�ver�: 0180620056  

  
Vakantiet�den 
Dagbesteding Zorgn�ver�: In de vakanties veranderen de t�den van de dagbesteding niet. Mocht uw kind of cliënt meer of
minder dagdelen willen komen (binnen deze t�den) dan kunt u dit aangeven b� de mentor van uw kind.  

Kidzcare groep: In de schoolvakanties is de groep open van 09:00 uur tot 16:00 uur. Mocht uw kind meer of minder dagen
willen komen dan gebruikel�k, dan kunt u dit aangeven b� de mentor van uw kind. Er zal dan gekeken worden naar de
mogel�kheden. De planning van de vakantie wordt ongeveer 2 maanden van tevoren gemaakt; het kan dus voorkomen dat
de mentor ruim voor de vakantie al contact met u opneemt over uw voorkeuren.   

Ambulant/ individuele begeleiding Kidzcare: Indien er afgesproken is dat de begeleiding doorgezet wordt in de vakantie,
gelden de begeleidingst�den zoals deze met u afgesproken z�n. Wenst u andere t�den en/of dagen, dan kunt u dit
aangeven b� de mentor van uw kind. Er zal dan gekeken worden naar de mogel�kheden. De planning van de vakantie
wordt ongeveer 2 maanden van tevoren gemaakt; het kan dus voorkomen dat de mentor ruim voor de vakantie al contact
met u opneemt over uw voorkeuren.   

Wie bereik ik voor wat?   
- Voor vragen over facturen en betalingen: Myrthe aan de Wiel (myrthe@zorgn�ver�.nl)  
- Voor vragen over begeleiding en ontwikkeling: de mentor van uw kind.   

Praktische zaken 
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Afmelden cliënt  
W� vragen u om een afmelding zo snel mogel�k door te geven. Indien uw kind binnen 24 uur voor aanvang van het
zorgmoment wordt afgemeld, z�n w� genoodzaakt om het zorgmoment wel te declareren. 

U kunt uw kind of cliënt afmelden via het formulier op de website www.zorgn�ver�.nl. Rechts in de menubalk klikt u op
afmelden of vakantie doorgeven. Vervolgens vult u het formulier in en klikt u op verzenden. 
  
Rapporteren  
De medewerker schr�ft na elk begeleidingsmoment een rapportage in Carefriend. Dit verslag kunt u ook teruglezen, zodat
u weet wat er die dag is gebeurd t�dens de begeleiding. T�dens ambulante werkzaamheden (b�voorbeeld b� u thuis of op
school) schr�ven onze begeleiders deze rapportage onder begeleidingst�d.    
 
Beëindiging van de zorg  
Er kunnen verschillende redenen z�n waarom de zorg wordt beëindigd. B�voorbeeld doordat:   
- de zorg niet meer nodig is;   
- de zorgvraag is veranderd; 
- de zorg niet naar uw tevredenheid is;  
- u verhuist; of   
- de beschikking is veranderd of beëindigd.  
  
De zorg moet schriftel�k opgezegd worden, b�voorbeeld per mail. Dit kan op elke dag van de kalendermaand. De
Zorgn�ver� hanteert een opzegterm�n van twee maanden, tenz� schriftel�k een andere term�n is afgesproken met u. 
We voeren met u een afsluitend gesprek. Daarin vertellen we elkaar wat we van de afgelopen periode vonden. Ook k�ken
we samen of we u nog ergens b� kunnen helpen, b�voorbeeld b� het zoeken naar een andere zorgaanbieder als dat nodig
is. We maken een verslag van dit gesprek, dit verslag mailen w� u na afloop. 
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Belangrijk om te weten 
Indexatie tarieven (PGB) 
De tarieven voor zorg (pgb) worden elk jaar opnieuw geïndexeerd. Dit wordt gedaan omdat de kosten voor zorg
elk jaar st�gen, onder andere vanwege de indexatie van salarissen. De zorgbudgetten worden hierop aangepast
en er wordt door de overheid vastgesteld hoeveel de tarieven in de zorg mogen st�gen. De Zorgn�ver� verhoogt
de tarieven elk kalenderjaar in januari conform de richtl�nen. 
 
Privacy

Privacybeleid
Om op een juiste w�ze met uw persoonsgegevens om te gaan, hebben w� een privacyreglement opgesteld.
Deze past binnen de wetgeving zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast hebben w� een procedure voor het omgaan met datalekken. Onze privacybrochure geeft een kort
overzicht van het privacybeleid van de Zorgn�ver�. Het privacybeleid is te vinden op onze website
www.zorgn�ver�.nl/privacybeleid.

Heeft u een vraag over het privacybeleid? Weet dat u alt�d b� ons terecht kan. U kunt uw vraag stellen aan de
Jurist. Heeft u een klacht over de uitvoering van ons privacybeleid? Dan kunt u terecht b� de
Klachtenfunctionaris. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Wilt u contact
met ons opnemen? Zie dan de contactinformatie in de privacybrochure.

Cliëntendossier
Vanaf het moment van uw eerste telefoontje of mailtje tot het afsluiten van de zorg worden gegevens van en
over de cliënt vastgelegd en bewaard. Zoals naam, adres en geboortedatum. Maar ook gegevens over de
zorgvraag, stukken die u heeft opgestuurd over onderzoeken en diagnose, beschikking, de zorgovereenkomst,
het begeleidingsplan, rapportages van de begeleidingsmomenten en evaluaties. Dit gebeurt in ons digitale
cliëntdossier en ook in een map waarin papieren stukken zoals de zorgovereenkomst worden bewaard. Alleen
betrokken medewerkers hebben toegang tot deze dossiers.

Wie mag er verder in het dossier k�ken of er stukken uit ontvangen? Daar z�n strikte regels voor in de wet
bepaald. Samengevat komt het erop neer: degenen die de zorgovereenkomst hebben getekend. Dit geldt
overigens niet voor documenten waar anderen in genoemd staan waarvan de privacy gewaarborgd moet
bl�ven. Als de zorg beëindigd is, z�n w� verplicht om het digitale dossier nog 20 jaar te bewaren. Tenz� u ons
schriftel�k verzoekt om het dossier te vernietigen. We mogen overigens geen stukken vernietigen waar een
ander nog belang b� heeft. 
 
Verder kr�gt u b� de zorgovereenkomst een toestemmingsformulier om te tekenen. Daarin kunt u aangeven aan
wie w� informatie mogen verstrekken of b� wie w� informatie mogen vragen als dat nodig zou z�n. B�voorbeeld
de huisarts, een behandelaar, een gezinsvoogd, de gemeente, toezichthouders op de kwaliteit en rechtmatigheid
van onze zorg. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Z� mogen alleen in heel b�zondere
gevallen hiervan afw�ken. 
 
Klachten 
Misschien bent u ergens ontevreden over. Dan kunt u dit b� ons aangeven. Door uw vragen en klachten te uiten,
stelt u ons in de gelegenheid om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. We gaan graag met
u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
Ook wanneer u tips of algemene verbeterpunten heeft kunt u dit b� ons aangeven door een gesprek met ons
aan te gaan of te mailen naar info@zorgn�ver�.nl. Of juist wanneer u tevreden bent over de dienstverlening. 

Om op een juiste w�ze met uw onvrede om te gaan, hebben w� een klachtenregeling opgesteld. De
klachtenbrochure geeft een kort overzicht van de klachtenregeling van de Zorgn�ver�. De uitwerking van onze
klachtenregeling is onder meer opgenomen in het klachtenreglement cliënten en naasten. Het beleid van onze
klachtenregeling is te vinden op onze website www.zorgn�ver�.nl/klachtenregeling.
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De Zorgn�ver� levert Wlz-zorg en Jeugdzorg. Dit betekent dat zowel de Wkkgz als de Jeugdwet van toepassing
z�n op de Zorgn�ver�. De Wkkgz kent een andere klachtenprocedure dan de Jeugdwet. Onderstaand staan
beide klachtenprocedures beschreven. De klachtenprocedure van de Wkkgz is van toepassing op klachten
inzake Wlz-zorg en de klachtenprocedure van de Jeugdwet is van toepassing op klachten inzake Jeugdzorg. 



Vertrouwenspersoon 
Voor bepaalde vragen kunnen cliënten (en hun vertegenwoordigers) die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet,
ook (gratis) terecht b� de onafhankel�ke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.  U
kunt deze bereiken via de website www.akj.nl. Wat kan het AKJ voor u doen: 
• Informatie geven over de rechten van de cliënt 
• Advies en ondersteuning geven als u ontevreden bent over de bejegening of begeleiding 
• Ondersteuning geven b� het indienen van klachten 
  
Incidenten, calamiteiten, ongevallen en geweld 
We hebben een procedure voor het omgaan met zowel kleine onregelmatigheden en afw�kingen als zware
incidenten t�dens de begeleiding. Door op een adequate manier om te gaan met incidenten, calamiteiten,
ongevallen en geweld kunnen w� de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Als u zelf iets opmerkt, schroom dan
vooral niet om dit te laten weten aan uw begeleider, of als dat niet kan, aan de bestuurder. Ook als u zich
slachtoffer voelt van ongewenste intimiteiten (zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen of
aanranding), laat het weten. U kunt daarnaast uiteraard ook alt�d een officiële klacht indienen.  
  
Professionaliteit 
We vinden het belangr�k dat we professioneel goede zorg bieden. Daarom beschikken onze medewerkers over
een geschikte opleiding. Maar daar laten we het niet b�. Als er b�zonderheden z�n in de begeleiding, dan
bespreken de medewerkers dit in de individuele werkbegeleiding met de bestuurder. Soms neemt de bestuurder
rechtstreeks contact op met een cliënt(vertegenwoordiger). Daarnaast k�ken onze gedragsdeskundigen mee: z�
ondersteunen de medewerkers vakinhoudel�k en adviseren en coachen hen. Ook leveren z� een b�drage aan
methodiekontwikkeling en volgen de ontwikkelingen in het vakgebied. 
  
Werkomgeving 
Onze medewerkers kunnen het beste werken in een prettige werkomgeving. B� individuele begeleiding kan dat
b� u thuis z�n. We stellen het erg op pr�s als tv en muziek uitstaan t�dens de begeleiding. Voor de gezondheid
van onze medewerkers gaan we er van uit dat er niet gerookt wordt t�dens de begeleiding en dat als daarvóór
gerookt wordt, de gespreksruimte gelucht en rookvr� is.   Verder stellen w� als voorwaarde voor begeleiding dat
er een goede motivatie is en dat afspraken nagekomen worden. 
  
Wet zorg en dwang  
Het uitgangspunt van de Zorgn�ver� is dat (risicovolle) situaties zoveel mogel�k met vr�willige zorg worden
opgelost, ook b� probleemgedrag. Om deze reden voert de Zorgn�ver� geen onvr�willige zorg uit in de zin van
de Wet zorg en dwang.  
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NEEM CONTACT MET ONS OP

Arnhemseweg 27 2994 LA Barendrecht

0180-620056

info@zorgn�ver�.nl

Graag horen w� uw ideeën over wat goed gaat, wat beter kan en waarin we kunnen vernieuwen. U kunt deze ideeën
delen met de mentor van uw kind of u kunt contact opnemen met de bestuurder. Ook vragen w� zelf  om uw ideeën,
b�voorbeeld als we de zorg evalueren of met een algemene vragenl�st van een klanttevredenheidsonderzoek.  
  
Als   u   hier   vragen   over   heeft, iets   niet   begr�pt   of   meer   wilt   weten   over   een   onderwerp, stel   uw  
 vragen dan aan de mentor van uw kind of aan de bestuurder.   U   kunt   ook   mailen   naar   info@zorgn�ver�.nl. Op
onze website vindt u ook informatie en nieuwsberichten over verschillende onderwerpen. 

www.zorgn�ver�.nl


