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Hoofdstuk 1 Missie en visie van Stichting DOA 

Stichting DOA wil zich uitdrukkelijk onderscheiden door het aanbieden van een dag-/ en 
educatiecentrum waarin vraaggericht wordt gewerkt.  
 
Stichting DOA wil professioneel werken en hiermee een toevoeging zijn binnen het aanbod 

van dagbestedingscentra in de regio met ieder hun eigen focus.  

 
Door de kleinschaligheid, korte lijnen en flexibiliteit staat de cliënt met zijn persoonlijke, 
ontwikkeling behoefte en begeleidingsvraag centraal.  
Stichting DOA heeft gekozen voor een locatie en een variatie aan activiteiten waardoor er 
mogelijkheden ontstaan voor iedere individuele cliënt. Deze locatie bevindt zich binnen de 
veiligheid van het centrum van Hoeven en heeft een directe band met het dorp, de winkels 
en de buren.  
 
Stichting DOA wil tegelijkertijd een toevoeging zijn voor de maatschappij door de keuze voor 
het winkelconcept ‘Studio Spul’ waarbij de binnen en buitenwereld op een natuurlijke wijze 
in elkaar overlopen.  
 
Wat vooropstaat is de doelstelling van het bieden van een veilige omgeving, waarin ruimte 
en acceptatie is voor verschillen tussen mensen en ieders individuele ontwikkeling.  
Stichting DOA staat ook voor het aanbieden van een gelijkwaardige omgeving waarin samen 
wordt gezocht en ontdekt. Relatie, respect en empowerment zijn kernbegrippen.  
 
Bij de begeleiding van onze cliënten vinden wij het belangrijk dat de verschillende 
ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn.  
De accenten t.a.v. de begeleiding zullen op zoveel mogelijk evenwicht bij de individuele 

cliënt gericht zijn 

Het uitgangspunt “zorg op maat” kent binnen Stichting DOA weinig grenzen. De wil en de 

creativiteit van het team van Stichting DOA om naar oplossingen te zoeken om de gewenste 

zorg op maat ook daadwerkelijk te geven is groot. Samenwerken en denken met de cliënten, 

ouders en omgeving is nodig om hier ook werkelijk uitvoering aan te kunnen geven. 

Zorg op maat houdt in dat er voor iedere deelnemer een zorgplan is waarbij rekening 

gehouden wordt met de verschillende ontwikkelingsgebieden.  Om hieraan professioneel te 

kunnen werken is het van belang dat er kennis is van de diverse gebieden, maar daarnaast 

ook de vaardigheid om de theorie naar de praktijk te kunnen vertalen.  
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De verschillende ontwikkelingsgebieden zoals deze ook in de zorgplannen omschreven staan 

zijn: 

• De sociaal emotionele ontwikkeling  

• De motorische ontwikkeling 

• Verhouding tot gezondheid  

• Behoefte aan didactische/ cognitieve ondersteuning  

• De eigen vraag van de deelnemer staat hierin centraal.  

Pedagogen zoals Freinet en Feuerstein zijn voor ons inspirerend waar het gaat om het 

educatieve gedeelte. Het aanbod van de lesstof, het waarom en de manier waarop dit 

aangeboden wordt. 

Feurerstein  
 
Het werken volgens de methode van Feuerstein, de inzet op individuele 
ontplooiingsmogelijkheden van de cliënten, is een visie die Stichting DOA hoog in het 
vaandel heeft staan. De uitvoering van deze methode is ook duidelijk merkbaar in de 
praktijk. Het leren, leren wordt tijdens de dagelijkse educatie momenten uitgevoerd. 
Cliënten leren opnieuw lezen, schrijven, rekenen, of leren vaardigheden aan die het leren 
kan vereenvoudigen. Voor elke individu is een passend programma, met als doel om het 
leervermogen van de individuele cliënt te blijven stimuleren en uitdagingen te bieden.  
Begeleiders zien dat de cliënten dagelijks uitgedaagd worden om te leren. Op allerlei wijze 

wordt gezocht manieren om een taak aan te bieden. De taken worden aangepast aan het 

niveau van de cliënt. Wanneer een taak tot een goed einde gebracht, zeggen cliënten dat zij 

trots zijn op zichzelf. Begeleiders zien een groeiproces en ook ouders geven aan dat zij het 

gedrag van hun kind op positieve wijze zien veranderen. 

Freinet  
 
Leren is leuk, tenminste als je uitgaat van de interesses en de ervaringen van de leerlingen. 
Dit is één van de belangrijkste principes van het Freinetonderwijs. Freinet kwam tot de 
conclusie dat het gewone onderwijs afweek van de individuele ontwikkeling en de 
belevingswereld van de kinderen. Dankzij dit inzicht ontwierp hij allerlei technieken waarbij 
de belevingswereld van de kinderen en hun interesses centraal staat. De leerlingen worden 
dankzij deze technieken meer betrokken en dragen meer verantwoordelijkheid voor hun 
eigen leerproces.  
 
Wanneer cliënten taken uitvoeren, wordt er expliciet aandacht besteedt aan wat er goed 
gaat in plaats van wat er niet goed gaat. Resultaten worden niet beoordeeld door cijfers, 
maar juist door het geven van complimenten. Stichting DOA gelooft daarbij in het belonen 
en zeker niet van het straffen en is tevreden met de manier waarop dit gebeurd in de 
praktijk.  
 

 

 



 

4 
 

Waar het gaat om de sociale en emotionele ontwikkeling volgen wij de fasen zoals deze door 

Dr. Dòsen omschreven zijn.  Kennis van de sociale en emotionele ontwikkeling bij mensen 

met en verstandelijke beperking en ASS is van belang om de deelnemers van onze 

dagbesteding niet te onder-of overschatten en een juiste aansluiting te vinden.  

Bij mensen met een verstandelijke beperking is er sprake van een discrepantie tussen 

cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau. Verschillende aspecten van de ontwikkeling 

zijn bijgevolg niet in balans en er is dus sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. 

De emotionele ontwikkeling, die vaak gekoppeld is aan motivatie en draagkracht, is vaak 

minder goed ontwikkeld dan het cognitieve niveau. 

Een adequaat antwoord vanuit de omgeving op de basale emotionele behoeften, stimuleert 

de verdere emotionele ontwikkeling en van daaruit dus ook adaptief gedrag. Door niet 

afgestemde ondersteuning op probleemgedrag en behoeften ontstaat probleemgedrag. Het 

kernprobleem binnen dit model is de overvraging/ ondervraging van de persoon, wat leidt 

tot frustraties, irritaties en bijgevolg nog meer probleemgedrag. 

 

Došen onderscheidt 5 fasen in zijn model: 

 

 
Vanuit dit model wordt gesteld dat een kind met een verstandelijke beperking dezelfde 

fasen doorloopt als een normaal begaafd kind. Het is echter zo dat deze ontwikkelingsfasen 

langer zullen duren en hun ontwikkeling sneller zal stoppen (VanGennep,2000). 

 

Voor elke fase wordt een andere begeleidingsstijl aangeraden. Zo maakt Došen onderscheidt 

tussen reguleren, cirkelen, spel, supernanny en vaardigheden. De cliënt krijgt doorheen de 

verschillende fasen steeds meer autonomie, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau waar 

men zich bevindt. De begeleiding moet gaandeweg flexibel wisselen tussen afstand en 

nabijheid.  
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Gedurende de eerste twee fasen is er sprake van een eerder strikte nabijheid. In de loop van 

de derde fase evolueert dit naar een nabijheid op afstand, waarbij de begeleiding niet 

steeds aanwezig moet zijn in dezelfde ruimte, maar enkel wanneer de cliënt hier behoefte 

aan heeft. In de vierde en de vijfde fase neemt de begeleider steeds meer afstand. Hij blijft 

echter aanwezig in de mate dat de cliënt hier nood aan heeft en zorgt op deze manier dat de 

cliënt kan ‘bijtanken’. (Claes et al. 2012) 

 

Eigeninitiatief model  

 
 
Het eigen initiatief model heeft een aantal speerpunten zoals; het initiatief voor de 
uitvoering van de taak of het handelen te leggen bij de persoon. De persoon de tijd te geven 
na te denken over de manier waarop hij de taak wil uitvoeren of wil handelen; De persoon 
de tijd te geven gemaakte fouten zelf te ontdekken en herstellen;  
De persoon te vragen naar de manier waarop hij de taak heeft aangepakt of heeft 
gehandeld: waar hij op gelet heeft, wat hem is opgevallen, wat moeilijk was, enzovoort; De 
persoon kennis aan te reiken over het 'waarom, wanneer, in welke situaties en op welke 
manier' van algemene vaardigheden; De persoon te stimuleren alternatieven te bedenken 
voor de manier waarop hij de taak heeft aangepakt of heeft gehandeld.  
 
De sociale vaardigheden die volgens de handelingsplan doelen beschreven staan, worden op 
een zodanige wijze omschreven dat de doelen die van het oplossingsgericht denken hierin 
terug te vinden zijn. De begeleiders van Stichting DOA geven ook steeds aan dat er niet 
gedacht in problemen, maar dat eruit gegaan moet worden van oplossingen. Wanneer een 
cliënt denkt iets niet te kunnen of niet goed weet hoe hij/zij een bepaalde taak moet 
uitvoeren, gaan medewerkers eerst rustig met de cliënt zitten en wordt er gevraagd wat er 
niet goed gaat? De methode van de vier G’s wordt hier vaak bij inzet. (gebeurtenis, gevoel, 
gedrag, gevolg) En vervolgens wordt er samen gekeken hoe er een oplossing gevonden kan 
worden. Het uiteindelijke doel is om de cliënt zelf te laten nadenken over oplossingen. Ook 
leert de cliënt inzien dat fouten gemaakt mogen worden. Begeleiding laat ook zien dat zij 
fouten maken. Er hangen zelfs foto’s op met blunders van medewerkers.  
Er staat niet voor niets op de muur, dat je mag zijn wie je bent! 

 

Onze begeleiding oprekken tot het maximum aan eigen regie is een van de doelstellingen 

binnen stichting de oude apotheek. De verantwoording die we hebben ten opzichte van 

onze deelnemers en de maatschappij nemen we op ons en we verantwoorden ons door 

openheid, een transparante opstelling. Binnen de stichting hebben we ons gecommitteerd 

aan de zorgbrede gouvernancecode en de kwaliteitseisen die hier onderdeel van zijn.  
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Nieuw in 2018 

In de benadering en begeleiding van de cliënten is Stichting DOA altijd uitgegaan van diverse 

opvattingen vanuit het Freinetonderwijs, Feuerstein en het Eigen initiatief model. Dit zijn 

belangrijke pijlers in onze visie en hoe wij de cliënten willen benaderen. Van elk model 

pasten we een aantal benaderingswijzen toe. Medio juli 2017 kwamen we in aanraking met 

het Triple C-methodiek van de ASVZ. Deze methodiek voelde als een warme jas.  

We zijn ons erin gaan verdiepen en hebben ons tot doel gesteld om deze methode als 

uitgangspunt te gaan gebruiken. Teamleden hebben een boek ontvangen ter ondersteuning 

en zijn op cursus geweest bij de ASVZ. Triple C staat ook regelmatig op de agenda van het 

teamoverleg. Inmiddels is het ook onder de aandacht gebracht bij de ouders.  

Hoe meer mensen uit de directe omgeving van de cliënt werken volgens deze methodiek, 

des te groter het resultaat zal zijn. Stichting DOA heeft in 2018 meer geïnvesteerd in 

verdieping en uitvoering op de werkvloer volgens de Triple C-methode. 

 
Triple C 
  
Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met 
een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen 
hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches 
(begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.  
Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we: 

• Uitgaan van hun menselijke behoeften.  

• Een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw). 

• Samen werken aan betekenisvolle dag invulling (competentieopbouw). 

• Anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking 
of een psychiatrische stoornis mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben. 
Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en 
vervullen van menselijke behoeften van cliënten. Cliënten straffen, vastbinden of afzonderen 
doen we dan ook niet. In plaats daarvan werken we aan een onvoorwaardelijke en 
gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin we cliënten menselijk en wenselijk gedrag 
‘voorleven’.  
De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle dag invulling, waarbij we anders 

kijken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk 

ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze 

succeservaringen opdoen die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de 

stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond. 
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Person Driven Planning 

Nieuw in 2018 en het voornemen tot verdieping en implementatie in 2019 is de methode 

van het Person Driven Planning.  

Het bereiken van het maximum aan eigen regie heeft ons gebracht op het pad van Person 

Driven Planning. Binnen deze methode die in de verenigde staten al is toegepast is het 

uitgangspunt van regie van ieder persoon nog explicieter uitgewerkt.  

Person Driven Planning gaat uit van het normalisatieprincipe. Omdat di gemakkelijker 

gezegd dan gedaan is, is er een methode ontwikkeld waarbij voor mensen met een 

verstandelijke beperking maar ook mensen met ASS centraal staan.  De theorie erachter is 

dat er gezocht wordt naar manieren om de volgende principes in het leven tot uitdrukking te 

laten komen.: 

Het groeien in relaties (sociale netwerken) 

Het leveren van een bijdrage (mogelijkheden en kwaliteiten ontdekken) 

• Keuzemogelijkheden in het eigen leven 

• Het erbij horen en respect vinden (sociale waardering|) 

• Implementatie in de maatschappij (delen van “normale ”plaatsen) 

Een van de uitgangspunten van deze methode is ook dat communicatie niet altijd verbaal 

hoeft te zijn, waar het aankomt op keuzes maken in het leven. Inzetten van andere 

methodes om duidelijkheid te krijgen over de wil, dromen en toekomst van iedere persoon 

vraagt om creativiteit, maar vooral om de focus op de eigen keuze. 

Doelgroep Stichting DOA 

Client IQ Leeftijd 

Verstandelijke beperking 50-85 16 tot 50+ (Max 60) 

Verstandelijke en of 
lichamelijke/ 
visuele/auditieve beperking 

50-85 16 tot 50+ (Max 60) 

Contra-indicatie Psychische 
problematiek/Agressie 

 

 

Stichting DOA heeft 36 cliënten verdeeld over de week van maandag t/m vrijdag. De 

gemiddelde client neemt 6 dagdelen per week af. Het verloop van cliënten is minimaal, 

gemiddeld maximaal 2 cliënten op jaarbasis. 

Locatie 

Door een toename van cliënten lijkt het pand aan de Bovenstraat 5 in Hoeven in de 

praktische uitvoering van de zorg te klein te worden. De gemeente Halderberge heeft 

aangegeven mee te willen denken en wil Stichting DOA mee laten participeren in de plannen 

voor de herontwikkeling van Hoeven. De toekomst zal uitwijzen welke plannen hieruit voort 

zullen vloeien. 
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Hoofdstuk 2 Educatie & Dagbesteding 

Ten aanzien van het aanbieden van educatie is er het afgelopen jaar een wijziging geweest in 

het opstellen van de dag en week schema’s. Binnen alle onderdelen die we aanbieden heeft 

het onderdeel “leren om zelfstandig te werken” een grotere plaats gekregen. Ieder 

deelnemer heeft eigen werk en/ of educatie materialen waaraan hij/zij op vastgestelde 

momenten kan gaan werken. Dit om eigen initiatief, keuzemogelijkheden en indeling van tijd 

te bevorderen. De “eigen ”werkprojecten hebben voor iedere deelnemer een eigen doel 

afhankelijk van zijn/ haar sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd en deelname aan het werk 

of leerproces.  

- Concentratie 

- Zelfstandig werken 

- Leren om hulp te vragen 

- Hoofd en bijzaken leren onderscheiden 

- Eigen initiatief ontwikkelen 

Het aanbod van educatieve thema’s in groepsverband wordt ondersteund via diverse 

programma’s, waarbij leerlijnen uitgezet zijn.  

De medewerkers zijn bevraagd over hun competenties en voorkeuren en worden zoveel 

mogelijk gekoppeld aan de verschillende thema’s  

 

Thema’s binnen het dagprogramma (educatief)  

Engels   

De toename van het gebruik van Engels in onze samenleving is groot. Aansluiting vinden in 

het alledaagse taalgebruik is hierbij het doel.  

-Algemene vorming (geschiedenis, biologie, natuur, verkeer enz.  

 

Kunst en muziek 

Voor een aantal deelnemers betekent dit les krijgen in theorie en praktijk over verschillende 

kunstenaars.  Doel is om in 2019 een expositie te organiseren om de resultaten tentoon te 

stellen. 

Muziekonderwijs is divers en varieert van eenvoudige dansen en zingen (overlap met 

sportieve activiteiten) en kennis van de muziek door de tijden heen (overlap met 

geschiedenis) kennen van verschillende stijlen en eigen smaak ontdekken  
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Winkel “Studio Spul” 

Het uitwerken van de creatieve projecten is voor sommige deelnemers die zich hiertoe 

aangetrokken voelen een belangrijk onderdeel van hun dag. 

Binnen de creativiteit is er aandacht voor naaien, breien, keramiek, houtbewerking.  

 

Huishoudelijke activiteiten 

Leren en onderhouden van huishoudelijke vaardigheden staat voor een aantal mensen op 

het programma. Dit varieert van tafels dekken tot koken. Kasten en koelkasten 

schoonmaken, wassen en strijken.  

De groei in de zelfstandigheid of het toewerken naar een grotere vorm van verantwoording 

zijn de doelen die hierbij horen. 

 

Buitenprojecten 

Naast het feit, dat Stichting DOA van mening is dat je mag zijn wie je bent en ertoe willen 

doen, staan gelijke rechten, mogelijkheden en kansen hoog in het vaandel. Ertoe willen 

doen, betekent letterlijk mee doen in de maatschappij.  

Stichting DOA heeft met diverse ondernemers uit de omgeving afspraken gemaakt, zodat 

onze cliënten (kleine groepjes van maximaal 4 cliënten) onder begeleiding extra 

vaardigheden kunnen ontwikkelen en zinvol werk kunnen uitvoeren bij de plaatselijke 

ondernemers. Het mes snijdt aan twee kanten, onze cliënten voelen dat zij ertoe doen en de 

ondernemer wordt verlicht in taken die anders zouden blijven liggen. Een win-win situatie! 

Werkplekken: 

• De Herbergier in Etten leur op donderdag. 

• De AH Hoeven op dinsdag en woensdag. 

• Molencaten In Hoeven op woensdag. 
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Hoofdstuk 3 Veiligheid en procedures 

FOBO-meldingen 

FOBO staat voor fouten of bijna-ongelukken en worden wordt gemeld wanneer incidenten 

plaatsvinden. Dit kan zowel een cliëntgebonden incident zijn als een werkvloer gerelateerde 

situatie. Individuele incidenten worden geregisterd in het dossier van de cliënt. Werkvloer 

gerelateerde incidenten worden handmatig ingevuld. Alle incidenten worden verzameld, 

geïnventariseerd, maandelijks besproken binnen het team en verbeterpunten worden daar 

waar nodig ingevoerd, volgens het Plan-Do-Act-Check principe. 

 

BHV-oefeningen 

Het BHV-plan is het uitgangspunt van de gehele BHV-procedure. Alle belangrijke zaken zijn 

hierin opgenomen, van het melden van een calamiteit tot een gedetailleerd plan voor de 

vluchtroutes. 

Directie en teamleden hebben bijna allemaal een BHV- training gevolgd en moeten jaarlijks 

opnieuw een herhalingscursus volgen. Enkele teamleden moeten in 2019 de training nog 

volgen. Er is dagelijks een Bhv’er op de werkvloer. 

Stichting DOA heeft diverse brandblussers/ brandmelders en EHBO-trommels op vaste 

plekken hangen binnen de dagbesteding. Elk jaar volgt een controle van een extern bedrijf 

en volgt daar waar nodig aanvulling of vervanging. 

Ontruimingsoefeningen worden elke kwartaal standaard geoefend en worden voor een heel 

jaar vastgelegd in de agenda. In 2018 hebben er 3 ontruimingen plaatsgevonden. Sterke en 

zwakke punten zijn geanalyseerd. 

 

AVG 

Met de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 

2018, zijn de plichten van Stichting DOA op het gebied van Privacy toegenomen. Om te 

voldoen aan de wettelijke bepalingen van deze Wet heeft Stichting DOA een AVG-

functionaris uitgenodigd om samen te inventariseren wat er zoal nodig is aan 

verbeterpunten. Er is een advies rapport opgesteld, waarin de prioriteiten zijn 

onderverdeeld in hoog-midden en laag. De punten van de hoger prioriteitenlijst zijn 

aangepakt. Ook is er een BIA (business impact Analyse) opgesteld, Hierin is een nulmeting 

gedaan, waarin geanalyseerd wordt in hoeverre Stichting DOA aan de eisen van de AVG 

voldoet. Tot slot is er een PIA (Privacy impact analysis) gemaakt, waarin in beeld wordt 

gebracht hoe Stichting DOA haar verwerkingen doorvoert. 
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Om te voldoen aan de huidige regel en wetgeving is de hele privacyregeling van Stichting 

DOA kritisch doorlopen en zijn de punten op de hoge prioriteitenlijst zorgvuldig ingevoerd.  

• Alle papierendossiers zijn volgens de voorschriften vernietigd.  

• De teamleden zijn op de hoogte gebracht van hoe Stichting DOA om wil gaan met 

haar privacy beleid.  

• Elk teamlid heeft opnieuw een eed afgelegd en getekend voor de voorschriften 

privacy beleid van Stichting DOA.  

• Er is een nieuwe I Pad aangeschaft voor het maken van foto’s. Het maken van foto’s 

op een privé mobiel is verboden. 

•  Alle ouders/wettelijke vertegenwoordigers hebben nieuwe 

toestemmingsformulieren toegestuurd gekregen en deze zijn geïnventariseerd. 

Iedereen is op de hoogte gebracht van de uitzonderingen. 

•  Er zijn verwerkersovereenkomsten gestuurd naar externe bedrijven waar Stichting 

DOA-zaken mee doet. 

•  Op de website zijn de diverse documenten toegevoegd onder het kopje 

verantwoording.  
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Hoofdstuk 4 Digitalisering 

NEDAP/ONS  

Medio aug 2017 is het ONS(Nedap)geïmplementeerd binnen Stichting DOA. Dit is een 

digitaal cliëntendossier, waarin alle facetten van de zorg geregistreerd kunnen worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan o.a. de algemene gegevens/ registratie aanwezigheid, 

indicatiestelling, recente rapporten en algemene formulieren op een compleet beeld te 

krijgen van cliënt.  

De eerste periode was vooral bedoeld als pilot om het team en leidinggevende de 

gelegenheid te geven om aan het systeem te wennen en te oefenen met het rapporteren. 

Tijdens teamvergaderingen is hier veel aandacht aan besteed. 

 

Het zorgplan 

Het zorgplan is het uitgangspunt van de zorg en bestaat uit verschillende onderdelen;  
 

• Sociaal emotioneel welbevinden.  

• Psychisch welbevinden.  

• Lichamelijk welbevinden.  

• Zelfredzaamheid.  

• Didactische vaardigheden.  

• Communicatieve vaardigheden.  
 

Op elk gebied worden doelen geformuleerd, die passend zijn voor de cliënt en waarbij de 
mening van de cliënt (daar waar het kan) meegenomen wordt in het formuleren van deze 
doelen. De doelen moeten vooral zinvol worden ervaren en geven betekenis aan het 
dagelijks leven van de cliënt.  
 
Er wordt dagelijks gerapporteerd op de doelen, waardoor voortgang en welbevinden van de 

cliënt centraal staan. Indien nodig kan er meteen actie ondernomen worden om het 

welbevinden van de cliënt te verbeteren. 

 

Caren Zorgt 

Caren Zorgt is een digitaal portaal waarin het zorgdossier van de client ingezien kan worden, 

door de client zelf, ouders en wettelijke vertegenwoordigers. 

Per 1 januari 2018 is Caren Zorgt gekoppeld aan het ONS systeem en zijn ouders en 

wettelijke vertegenwoordigers uitgenodigd via Caren Zorgt om in te loggen, zodat zij mee 

kunnen lezen wat er zoal gerapporteerd is. Ouders hebben tijdens evaluatie momenten 

aangegeven dat zij het prettig vinden om mee te kunnen lezen en te reageren en dat zij de 

transparantie erg waarderen.  
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Hoofdstuk 5 Algemeen 

 

Goede doelen en donaties 

Stichting DOA heeft in mei 2018 een check mogen ontvangen ter waarde van €2500,-, van de Lions 

Club uit Eten- Leur. Dit geldbedrag is zeer welkom en gebruikt voor de aanschaf van tuinmaterialen 

en bedrijfskleding voor de buitenprojecten. 

De Kiwanies uit Hoeven hebben €500,- ingezameld voor de aanschaf van educatiemiddelen. 

Tijdens de collecte week (12 nov t/m 16 nov) van de NSGK heeft Stichting DOA €162,63 opgehaald 

voor het goede doel. 

 

Samenwerkingsverbanden 

Stichting DOA heeft een nauwe samenwerking met externe disciplines, zoals fysiotherapeut, 

logopedist, psycholoog, psychiater en andere disciplines die ondersteunende diensten 

leveren aan de cliënten van DOA. Logopedie en Fysiotherapie komen wekelijks om de 

cliënten te behandelen. 

Stichting DOA heeft het initiatief genomen om op 28 november 2018 een 

netwerkbijeenkomst te organiseren met een aantal kleinschalige ondernemers uit de 

omgeving, met als doel te inventariseren wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. 

 Kleinschaligheid heeft veel voordelen maar kent ook zijn kwetsbaarheid.  Behalve oog voor 
de kwetsbaarheid kunnen we ook naar onze sterke kanten kijken en bezien wat we daarin 
voor elkaar en voor onszelf als meerwaarde kunnen halen. 
 

De avond is zeer vruchtbaar gebleken en is enthousiast ontvangen door de deelnemende 

ondernemers. Op 13 februari 2019 staat een vervolgbijeenkomst op de agenda. 

 

Klachtenbehandeling  
 
Stichting DOA is lid van de Geschillencommissie Zorg en wordt wanneer dit nodig is via de 

ECGK een klachtenfunctionaris toegewezen. Tot op heden is nog geen gebruik van gemaakt. 

De procedures staan op de website van Stichting DOA vermeld. 
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Hoofdstuk 6 Team Stichting DOA 

 

Het team van Stichting DOA bestaat uit negen teamleden, aangevuld met maximaal drie 

stagiaires (MBO en HBO) en 17 vrijwilligers. Teamleden hebben contracten van 15 -36 uur en 

werken volgens een vast schema. 

Werktijden team 

De werktijden van het team zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. Elke teamlid werkt 7,5 uur per 

dag van 9.00 tot 16.30. Dit is specifiek ingevoerd om het team meer ruimte te geven om 

zorgvuldiger te kunnen rapporteren en daar waar mogelijk voor te kunnen bereiden voor de 

volgende dag. 

 

Kwaliteiten team 

Ontwikkeling van jezelf is een belangrijke voorwaarde om niet alleen jezelf te kunnen 

groeien, maar ook een middel om met deze doelgroep te kunnen werken. Je straalt je kennis 

en kunde tenslotte uit op de werkvloer. Dit heeft direct resultaat in de samenwerking met de 

cliënt en collega’s. Stichting DOA doet dit op diverse manieren; 

• Kwaliteitenspel met als doel alle kwaliteiten binnen het team zo optimaal te 

benutten en in te kunnen zetten. 

• Intervisie, waarbij een actuele casus wordt ingebracht en deze vanuit diverse 

invalshoeken wordt geanalyseerd. Het doel is vooral het anders leren kijken naar 

situaties en reflecteren op het eigen handelen. 

• Naast de ouderavond, waarin een thema centraal staat, worden er ook binnen het 

team diverse thema’s besproken. Dit zijn uiteenlopende thema’s van medicatie tot 

een bepaalde benaderingswijze. 

• Inbreng van stagiaires wordt door Stichting DOA erg gewaardeerd! Hierbij kan 

gedacht worden aan onderzoek, opdrachten of kritische vragen. Het zet aan tot 

terugkijken naar een situatie of actie, in plaats van vanuit gehospitaliseerde 

gedachten te handelen. 

• Teamuitjes worden georganiseerd door de teamleden zelf en hebben tot doel om de 

onderlinge sfeer en cohesie op informele wijze te bevorderen. In 2018 hebben er drie 

teamuitjes plaatsgevonden. 

 

Stagiaires 

In 2018 heeft Stichting DOA vier stagiaires begeleid op de werkvloer. Zij volgenden een SPH, 

pedagogiek, MMZ, verzorgende of helpende opleiding. 
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Vrijwilligers 

Stichting DOA maakt gebruik van vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende doelen, 

zoals op het gebied van de administratie, vervoer, houtbewerking, koken, handwerken, 

educatie en ondersteuning bij creatieve werkzaamheden. Zij worden enorm gewaardeerd en 

zijn onmisbaar in de begeleiding van de cliënten. Op dit moment zijn er 17 vrijwilligers 

werkzaam voor Stichting DOA.  

 

RVT 

Uitgangspunt voor het toezicht is de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi). De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur 
en de algemene gang van zaken binnen Stichting DOA. 
De Raad van Toezicht kwam in 2018 viermaal bijeen in een formele vergadering met het 

bestuur.  

Verandering samenstelling RVT 

D Hermsen is in september 2018 afgetreden in verband met een verhuizing. Daarvoor in de 

plaats is een nieuw lid toegetreden, A de Jong. Bij de KVK zijn beiden in/uit geschreven. 

 

Cliëntenraad 

De cliëntenraad vergadert gemiddeld elke 6 weken, onder leiding van een begeleider. De 

punten die aan bod komen, worden ook in het teamoverleg besproken. De cliëntenraad 

bestaat uit de volgende leden; 

• W van Tiel 

• I van Eersel 

• J van Beek 
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Hoofdstuk 7 Contracten Stichting DOA 

 

Contracten WMO 

Stichting DOA heeft WMO-jaarcontracten met de negen samenwerkende gemeenten. Tot op 

heden levert dit minder cliënten op dn in eerste instantie beraamd was. Dit heeft te maken 

met het feit dat Stichting DOA zich meer is gaan richten op WLZ-cliënten.  

 

Contracten Jeugd 

Stichting DOA heeft contracten met de negen omliggende gemeenten voor het leveren van 

jeugdzorg, waarbij er ingezet is om schooluitvallers (kan diverse redenen hebben) van 15-17 

jaar te begeleiden. Stichting DOA kan als veilige basis dienen en inzetten op educatie. Het 

doel is perspectief bieden en ervoor zorgen dat een jeugdige zo snel mogelijk weer naar 

school of een andere plek kan. Stichting DOA heeft een contract tot 2021. 

 

ZIN 

Medio augustus 2017 heeft Stichting DOA een goedkeuring gekregen tot levering van ZIN. Er 

zijn WLZ-productieafspraken gemaakt en een WLZ-budget toegekend voor 2018 met het 

Zorgkantoor. Stichting DOA hoopt met het leveren van ZIN het cliënten aanbod uit te kunnen 

breiden en een breder aanbod op financieel gebied te kunnen genereren. 

 

Verantwoording 

Stichting DOA legt jaarlijks in juni verantwoording af bij het Ministerie van VWS voor het 

leveren van WLZ zorg. 

Het NZA toetst jaarlijks hoe het WLZ-budget is ingezet voor de geleverde WLZ zorg aan de 

hand van o.a. een accountantscontrole. 

De HKZ-audit toetst elk jaar (medio januari) alle interne en externe processen van Stichting 

DOA. In 2018 zijn er geen feiten geconstateerd en hoefden er geen verbeterpunten te 

worden aangebracht. Vervolgens is er een certificaat afgegeven. 
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Hoofdstuk 8 Nieuwe doelen en speerpunten 

 

In 2019 wil stichting DOA in ieder geval haar zorg en kwaliteit doorzetten zoals tot nu toe 

gedaan is.  

Doelen die er zijn voor 2019 zijn 

 

✓ In de eerste plaats een kritische blik op de huisvesting. In de laatste maanden van 

2018 is hiervoor een aanzet gedaan. Het pand aan de Bovenstraat 5 kent veel 

gebreken, daarnaast is ons cliëntenbestand zo uitgebreid dat er sprake gaat zijn van 

ruimtegebrek. De kleinschaligheid en rust willen wij ook met een grotere groep 

deelnemers kunnen handhaven. 

✓ Er is overleg met de gemeente Halderberge om te bezien welke positie Stichting DOA 

kan innemen binnen de gemeente en met name in de kern van Hoeven. De 

herindeling en ontwikkeling van het gemeentelijk centrum kan een kans zijn voor 

stichting DOA om de plaats die zij zich verworven heeft blijvend te implementeren 

binnen een groter verband. Inclusie en participatie zijn hierbij de uitgangspunten van 

de gemeente. Stichting DOA is blij hiervan onderdeel te kunnen uitmaken. 

✓ Verdere implementatie van het Person Driven Planning. Met een aantal cliënten 

worden een begeleidingstraject gestart. Parralel hieraan is er aandacht voor scholing 

van het gehele team. 

✓ Doorontwikkeling van het initiatief om met ander kleine zorgondernemers nog meer 

samen te werken 

 Bij samenwerking wordt gedacht aan samen organiseren van 

deskundigheidsbevordering, elkaar ondersteuning bieden bij ziekte, specialismen bij 

elkaar inzetten. 

✓ Het leeraanbod ten aanzien van het behalen van diploma’s certificaten verdiepen en 

vergroten. Onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn en zo nodig zelf ontwikkelen.  

✓ Het kunstprogramma wat aangeboden wordt aan onze deelnemers 

professionaliseren door samenwerking met een organisatie als special arts. Aandacht 

voor kwaliteiten en grenzen van het team. De mogelijkheid tot samenwerking met 

kunstenaars dient onderzocht te worden. 

 

 

 


