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INLEIDING 

In dit kwaliteitsverslag lees je hoe I Am One werkt, wat de cliënten en wij belangrijk vinden en hoe we onze zorg georganiseerd hebben. 

Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg heeft een aantal regels opgesteld en deze verdeeld in vier onderdelen, ofwel bouwstenen. In dit verslag beschrijven wij deze 

bouwstenen en hoe je dit terugziet binnen I Am One. 

 

De vier bouwstenen zijn: 

Bouwsteen 1. Jouw zorgproces 

Bouwsteen 2. Onze cliëntervaringen 

Bouwsteen 3. Wat vinden de medewerkers? 

Bouwsteen 4. Rapportage en Visitatie  

HOE HEBBEN WIJ HET KWALITEITSKADER GEHANDICAPTENZORG OPGENOMEN IN ONZE ORGANISATIE? 

In het jaar 2017 is I Am One door TÜV Nederland NEN EN 15224 gecertificeerd. Met dit certificaat maakt I Am One aantoonbaar aan cliënten en verzekeraars dat de 

organisatie voldoet aan kwaliteitseisen gericht op de zorgsector. Jaarlijks vindt er een interne en externe audit plaats. Tijdens de externe audit beoordeeld TÜV Nederland of 

ons systeem nog aan de eisen voldoet. Onze certificering wil zeggen dat wij kwaliteit leveren belangrijk vinden en ons best doen om dit te blijven verbeteren.  

Wij voldoen sinds dit jaar aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit betekent dat wij zorg bieden die passend is bij de 

wensen en behoeften van de cliënten en wij graag horen wat jullie van de geboden zorg vinden. Tijdens onder andere overleggen en vergaderingen 

praten wij ook met de medewerkers over wat er beter kan.  
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VOORWOORD VAN BESTUURDER 

I Am One wil een betrouwbare zorgpartner zijn die inzet op haar groei-ambities ten aanzien van professionaliteit en zorgaanbod. Als leidraad hiervoor wordt het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gebruikt. Onze cliënten krijgen passende zorg, aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen als mens. Vanuit gelijkwaardigheid en een 

totaal mensbeeld, staan wij klaar voor de meest kwetsbare van onze samenleving.  

Een huis is niet altijd direct ook een thuis. Door nabijheid te borgen zorgen we voor een gevoel van veiligheid. We trekken samen met cliënten, begeleiders en buurtbewoners 

op om te werken aan een fijne leefomgeving. Het werkt als je eraan werkt. Samen doen is dan ook een groot goed binnen onze organisatie.  

Na een periode van Covid-19 waar wij als organisatie veel van hebben geleerd, werd onze wereld geconfronteerd met de volgende crisis. Dagelijks komen de vreselijke 

beelden uit Oekraïne tot ons. Door deze crises wordt nogmaals duidelijk dat verbinding en betrokkenheid niet uit het oog verloren mogen worden en vrijheid niet 

vanzelfsprekend is. Dit vraagt een creatieve benadering vanuit begeleiders naar onze cliënten. Met veel bevlogenheid weten zij moeilijke en onzekere omstandigheden vorm 

te geven. Hierbij zijn emotionele nabijheid en verbinding doorslaggevend gebleken.  

Samen met de Raad van Commissarissen heb ik de afgelopen periode kunnen sparren over vraagstukken die aansluiten bij de verschillende expertises. We spraken over 

financiële zaken, wet- en regelgeving én uiteraard zorg- en organisatie aangelegenheden. Als bestuurder heb ik het als verhelderend, inhoudelijke scherp maar vooral zeer 

prettig ervaren om op deze manier samen te werken.   

Het komende jaar staan vanzelfsprekend kwaliteit van zorg en professionalisering met stip op één. Wij willen nóg meer verbinding met cliënten en zetten dus in op meer 

nabijheid en passend aanbod. Cliënten staan hierin centraal en ik spreek dan ook met regelmaat met de cliëntenraad om input op te halen. Daarnaast willen we beter 

samenwerken in de keten om te kunnen voorzien in de zorgvraag van onze cliënten.  

Gezien de grote druk op onze samenleving, wil I Am One zich blijven richten op het bieden van een veilig en geborgen thuis. Of dit nu is in één van onze woonlocaties, 

ambulant of bijvoorbeeld bij een activeringsproject. Samen werken aan passende zorg, juist als het even niet past.  

 

Pieter Francissen, 

Initiatiefnemer en bestuurder. 
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PROFIEL I  AM ONE 

Onze aanpak binnen I Am One is persoonlijk en gaat uit van een intensieve samenwerking. In een veilige omgeving neem je deel aan het maatschappelijk proces. Ondertussen 

werk je aan sociale vaardigheden, open je je gevoelsleven en leer je emoties en impulsen te reguleren. Zo creëren we een gelijkwaardige werkrelatie en gaan we samen voor 

de hoogst haalbare vorm van zelfredzaamheid. 

I Am One heeft verschillende woonlocaties in Eindhoven en omgeving. Het aanbod varieert van een kamer tot bijvoorbeeld een 24 uurs-woonlocatie met eigen voorzieningen. 

Ons hoofdkantoor is het bedrijfsverzamelgebouw BounceSpace in Eindhoven. Midden in deze ondernemende omgeving krijgen cliënten de kans om hun vaardigheden en 

zelfvertrouwen te vergroten middels activering. Daarnaast biedt I Am One verschillende activeringsprojecten in de omgeving. Voorbeelden van ons activeringsaanbod zijn; de 

I Am One Kitchen, de klusbus, sport en vrije tijd.  

 

ONZE ORGANISATIE 

Cliënten: Op 9 maart 2022 wonen er 43 beschermd of begeleid bij ons en geven wij aan 18 mensen begeleiding in een eigen woning of thuis bij ouders/verzorgers.  

 

Medewerkers: Op 9 maart 2022 werken in totaal 29 mensen bij I Am One. Ons team bestaat uit woonbegeleiders, woonondersteuners, ambulant begeleiders, 

dagbestedingsbegeleiders, leerlingen, één vrijwilliger, stagiaires, zorgcoördinatoren, één office medewerker, hoofd financiën, één coach, één gedragswetenschapper en één 

bestuurder.  

 

I Am One geeft studenten en vrijwilligers de kans om ervaring op te doen in de zorg. Ook mensen die moeite hebben met het vasthouden van een baan mogen bij ons 

ervaring op doen, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen een kans krijgt om te leren. 

 

Bestuur: I Am One wordt geleid door één bestuurder en ondersteunt door de gedragswetenschapper en coach. De bestuurder, de gedragswetenschapper en de coach 

vormen samen ons managementteam. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen en we hebben een cliëntenraad. Zij controleren en houden toezicht op dat alles netjes 

volgens de regels wordt georganiseerd. De bestuurder gaat één keer per drie maanden in gesprek met de cliëntenraad en minimaal vier keer per jaar met de Raad om advies 

te vragen en hun plannen te bespreken.  
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Woonlocaties:  

Johannes Verleunstraat 25, Best (begeleid wonen, 10 appartementen) 
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Tramstraat 31, Eindhoven (4 zelfstandige appartementen) 
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Heezerweg 345, Eindhoven  (5 zelfstandige studio’s) 
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Botenlaan 70, Eindhoven (3 zelfstandige appartementen in woonhuis) 
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Edenstraat 68, Eindhoven (groepswoonvorm met eigen woon-/slaapkamer, 9 plekken) 
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ONZE VISIE EN MISSIE 

VISIE 

I Am One staat voor het opdoen van sociale vaardigheden, het openen van het gevoelsleven en het leren reguleren van emoties en impulsen. Middels deelname aan het 

maatschappelijk proces en het creëren van gelijkwaardige werkrelatie gaan we op zoek naar een voor jou zo’n prettige mogelijke invulling van je leven. 

 
MISSIE 

I Am One is een wettelijk toegelaten zorginstelling (Wtzi) die zich ten doel stelt om (jong)volwassenen vanaf 18 jaar in een veilige omgeving te begeleiden en ondersteunen 

naar een zo zelfstandige manier van leven, gericht op de toekomst en hen te laten participeren in het maatschappelijk proces. 
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WAT BETEKEND DIT VOOR JOU? 

- Wij gaan met jou in overleg over hoeveel zorg je graag krijgt en nodig hebt; 

- Je hebt een vast aanspreekpunt/persoonlijk begeleider(s); 

- Wij zoeken voor en met jou naar een passende woonplek en daginvulling binnen jouw levensfase; 

- Samen met jou stellen wij jouw ondersteuningsplan op met de doelen die voor jou belangrijk zijn;  

- Samen maken wij afspraken over wanneer je begeleiding ziet en spreekt; 

- Wij hebben een bereikbaarheidsdienst die je kunt bellen in nood; 

- Wij kunnen in contact staan met jouw netwerk; 

- Wanneer jij minder of meer zorg nodig hebt, zullen wij dit met jou bespreken; 

- Indien je dit nodig hebt, bieden wij intern behandeling aan; 

- Wij voeren ondersteuningsplan besprekingen om samen jouw proces te evalueren, jouw mening is van groot belang; 

- Wij delen onze rapportages en jouw dossier met jou; 

- Wij staan naast jou en willen jou helpen met het behalen van jouw doelen deze ondernemende omgeving krijgen cliënten de kans om hun vaardigheden en zelfvertrouwen 

te vergroten middels activering. Daarnaast biedt I 
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BOUWSTEEN 1. JOUW ZORGPROCES 

‘Jouw zorgproces’ is de eerste bouwsteen. Hieronder lees en zie je hoe wij aan jou zorg leveren. 

HOE ORGANISEREN WIJ JOUW ZORG? 

De zorg van I Am One is hieronder in de pijl afgebeeld. De zorg is onderverdeeld in zes delen. Per onderdeel beschrijven wij hoe we werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en 
screening

Intake Startgesprek
Zorgovereenkomst 

en start plan
Uitvoering zorg Beëindiging zorg
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AANMELDING EN SCREENING 

Je kunt je aanmelden als je nieuwsgiering ben geworden naar ons en misschien wel bij ons in zorg wilt. Je kunt mailen naar aanmelding@iamone.nl. Wij nodigen jou uit voor 

een gesprek als wij denken dat wij jou kunnen ondersteunen. 

 

INTAKE 

Je (en als je dat wilt met nog iemand samen) gaat met één of twee medewerkers van ons in gesprek om zo te ervaren of I Am One bij 

jou past. Wij vinden het belangrijk dat je tijdens je intake maximaal twee aanspreekpunten hebt. Je krijgt van de intaker belangrijke 

informatie en houdt contact met de intaker tot en met het startgesprek. 

 
STARTGESPREK 

Je gaat als wij beide tevreden zijn en jij bij ons in zorg wilt in gesprek met je persoonlijk begeleider. Dit gesprek is om elkaar te 

ontmoeten en om elkaar een beetje te leren kennen. De intaker is hier ook bij aanwezig. Zo is er iemand bij die je al een beetje kent. Jouw persoonlijk begeleider gaat je 

helpen bij jouw wensen en behoeftes. Je wordt gericht begeleid op de doelen die voor jou belangrijk zijn.  

 

ZORGOVEREENKOMST EN START PLAN 

Wij hebben een zorgovereenkomst waarin zorgafspraken staan. Deze afspraken kun je samen met jouw persoonlijk begeleider doornemen en vervolgens ondertekenen.  

Samen met jouw persoonlijk begeleider maak je een ondersteuningsplan. In dit plan staan doelen beschreven waar jij aan wilt werken. Iedere drie of zes maanden ga je (en 

als je dat wilt met nog iemand samen) in gesprek met jouw persoonlijk begeleider om te bespreken hoe het met jou gaat.  

 

 

 

mailto:aanmelding@iamone.nl
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UITVOERING ZORG 

Bij ons heb je één persoonlijk begeleider en nauw contact met één tot twee begeleiders. Met je begeleiders bouw je een vertrouwensband 

op. Je hebt meerdere begeleiders omdat er dan altijd een vertrouwd iemand voor jou aanwezig is. Je persoonlijk begeleider kan 

bijvoorbeeld door vakantie of ziekte afwezig zijn. Samen met je begeleiders maak je afspraken, zodat jij weet waar je aan toe bent.   

 
 

 

 

 

 

 

BEËINDIGING ZORG 

We nodigen jou uit voor een eindgesprek wanneer je bij ons weggaat. We vinden het belangrijk om te horen wat er wel of wat er niet goed gaat. Op deze manier hopen wij 

onze zorg te kunnen verbeteren.  

 

WAT ZIJN DE RISICO’S  VAN DE ZORG? 

 

MELDINGEN 

De Kwaliteitsfunctionaris houdt meldingen die binnen komen bij in een verbeterregister. Een melding is iets wat niet zo is gegaan zoals het wel zou 

moeten gaan. Een melding is een klacht, breuk, ongeluk, incident of een andere afwijking. Bij ons kunnen alle cliënten en medewerkers een 

melding maken. We hebben hier speciale formulieren voor. De meldingen worden ieder kwartaal geëvalueerd door de Gedragswetenschapper en 

de Kwaliteitsfunctionaris. Samen bedenken zij met betrokkenen hoe we zaken kunnen verbeteren.  

 

Zie hieronder een overzicht van de incident meldingen: 
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KLACHTEN (INTERN EN EXTERN) 

I Am One vindt het van groot belang dat jij je thuis voelt bij ons. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de dienstverlening en alles daaromheen zo 

goed mogelijk verloopt. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Wanneer dat het geval is, willen wij dat uiteraard graag horen. Wij kunnen dan werken aan een 

oplossing.  

Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Je kan op drie manieren veilig een klacht indienen.  

Je klacht kan ingediend worden bij onze: 

1. Interne klachtencommissie; 

2. Externe klachtenfunctionaris;  

3. Externe klachtencommissie. 

Op de website https://www.iamone.nl/klachtenregeling lees je hoe je een klacht kunt indienen.  

Tot heden heeft I Am One geen klachten binnen gekregen.  

9%

28%

12%3%
19%

29%

incident meldingen 2021
agressie

zorgweigering

medicatie

seksueel grensoverschrijdend
gedrag

grensoverschrijdend gedrag

overige
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WAT GAAT ER GOED BINNEN BOUWSTEEN 1?  

- Het intake proces is onlangs aangepast en verbeterd. Hierdoor hebben we maximaal twee medewerkers die de intake verzorgen en het contact onderhouden tot na het 

startgesprek. Zo weet je bij wie je moet zijn voor vragen. 

- De ondersteuningsplannen zijn onlangs aangepast en volgens cliënten verbeterd. De ondersteuningsplannen zijn nu korter en bondiger.  

- Er wordt vaker geëvalueerd, hierdoor kan je vaker en makkelijker aangeven hoe je het vindt gaan. 

- We zijn een cliëntenraad aan het opzetten, zodat ook jij medezeggenschap hebt.  

- Er zijn geen klachten gemeld en dit vinden we heel fijn.  

WAT GAAT MINDER GOED BINNEN BOUWSTEEN 1 EN HOE LOSSEN WE DIT OP? 

- Jaarlijks houden wij ontruimingsoefeningen op alle locaties. Het is vorig jaar niet gelukt om deze uit te voeren. In eerste instantie wegens 

maatregelen Covid-19 en vervolgens door organisatorische veranderingen en drukte. De ontruimingsoefeningen vinden om deze reden in het 

eerste kwartaal van 2022 plaats.  

- Bij onze cliënten is er sprake van eenzaamheid. Hier hebben we onderzoek naar gedaan. Helaas is het ons in 2021 niet gelukt om naast de 

geboden dagbesteding en individuele begeleidingsmomenten structureel tijd vrij te maken voor extra activering. In 2022 zijn we gestart met 

avondactivering.  

- Onze (zorg)medewerkers willen graag zorgen en soms iets té goed. Door veel te willen helpen worden onze cliënten minder zelfstandig. Onze 

medewerkers worden hierin gecoacht door onze interne coach.  
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BOUWSTEEN 2. ONZE CLIËNTERVARINGEN 

‘Onze cliëntervaringen’ is de tweede bouwsteen. We leggen je uit hoe wij te weten komen wat cliënten ervaren en we laten je weten wat ze 

ervaren.  

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK  

Ieder jaar toetsen wij via een vragenlijst wat cliënten ervaren. De vragenlijst wordt digitaal verzonden en is anoniem.  

Wij weten dus niet wie welke antwoorden geeft. Deze vragen zijn gericht op onze speerpunten kwaliteit, kleinschaligheid, innovatie, perspectief 

en duurzaamheid. Speerpunten zijn begrippen die wij belangrijk vinden en bij ons passen. 

 

Wij vinden het belangrijk om vaker anoniem te toetsen wat cliënten vinden. We merken dat het dan makkelijker is om te vertellen wat je écht 

vindt. We sturen dus vaker vragenlijsten die je mag invullen. Zo zorgen we er ook voor dat de vragenlijsten niet heel lang zijn. We kunnen op deze 

manier ook sneller iets verbeteren.  

 
WAT HEBBEN WE GEDAAN MET DE INFORMATIE UIT DE CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2021? 

- Cliënten weten niet altijd wat hun doelen zijn. We hebben de afspraak gemaakt dat we maximaal drie doelen per keer opstellen. Zo blijft het 

overzichtelijk en is het ook makkelijker om iets te behalen. 

- Cliënten willen meer te zeggen hebben, meer meedenken en willen gehoord worden. We zijn een cliëntenraad aan het opzetten en we evalueren nu vaker.  

- Cliënten willen meer te doen hebben. Om deze reden zijn we onze activering aan het uitbreiden. Zo hebben we op locatie Tramstraat ‘potje gezelligheid’ bedacht. Dit is 

twee keer in de week. Cliënten komen samen onder het genot van activiteiten en wat lekkers.  

 



20 

 

DE CLIËNTENRAAD MET EVI  

 

WIE BEN IK? 

Hi, ik ben Evi. Momenteel ben ik woonbegeleider in Best en heb het hier erg naar mijn zin. Ik heb mijn afstudeeronderzoek 

gericht op cliëntmedezeggenschap. Niet alleen omdat ik dit een belangrijk onderdeel vind van een organisatie, maar ook 

omdat we dit binnen het groeiende I Am One gaan uitbreiden naar een cliëntenraad. Vanuit mijn onderzoek ben ik daarna aan 

de slag gegaan om dit op te gaan zetten, hieronder lees je meer over hoe dat is gegaan. 

WAT IS NOU EEN CLIËNTENRAAD? 

Bij I Am One hebben we een cliëntenraad, deze cliëntenraad bestaan uit leden. De leden zijn onze eigen cliënten. De cliënten 

komen één keer in de twee maanden bij elkaar in Eindhoven. Eén zorgcoördinator en de voorzitter zijn bij deze 

cliëntenraadbijeenkomsten en de bestuurder zal er één keer in de drie maanden bij zijn.  

Een cliëntenraad zorgt er dus eigenlijk voor dat cliënten mee kunnen praten en denken over dingen die er binnen een 

organisatie spelen. Dit heet ook wel medezeggenschap. De cliëntenraad is dus een groep cliënten die namens alle cliënten met de manager of bestuurder praat over de zorg 

en ondersteuning. De cliënten die niet in de raad zitten heten met een moeilijker woord: De achterban. Zij kunnen overleggen met cliëntraadsleden wat hun opvalt en wat 

alle cliënten aangaat. De cliëntraadsleden kunnen dit dan bespreken binnen de cliëntenraad 

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN? 

De cliëntenraad is opgezet in Best, onze 24uurs-woonvoorziening. Dit hebben wij gedaan omdat het vanuit daar makkelijker is om uiteindelijk uit te gaan breiden. Ik heb twee 

fijne filmpjes gevonden die goed uitleggen wat een cliëntenraad is en doet. We hebben nagedacht over wat nou belangrijk is voor de cliëntenraad en waarom 

medezeggenschap zo belangrijk is. We hebben een aantal regels en afspraken gemaakt en daarmee zijn we verder aan de slag gegaan. Iedere maand hebben we een 

bijeenkomst waarin we vaste onderwerpen bespreken, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng van punten die bewoners zijn opgevallen. 
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Voorbeelden van punten die tot nu toe besproken en geregeld zijn: 

- Slot op de gezamenlijke koelkast in Best. 

- Aandachtspunt brandveiligheid waardoor het nu brandveiliger is in Best. 

- Er is meer duidelijkheid gekomen tijdens de bijeenkomst waar onze bestuurder bij is geweest.  

We weten nu beter hoe de centrale cliëntenraad eruit gaat zien en er is ook aangegeven dat er meer dag-/vrijetijdbestedingsvormen mogen zijn. Hier zijn al wat stappen 

in ondernomen. 

WAT GAAN WE NOG DOEN? 

Er gaat dus een centrale cliëntenraad komen, wat betekend dat er cliënten vanuit meerdere locaties aansluiten. Zij kunnen namens alle cliënten mee praten en advies geven 

over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. De bijeenkomst in Best wordt dan een huiskamerbespreking. Deze gaat er ook op de Edenstraat komen. Dan gaan we ook 

nog kijken hoe we verder uit kunnen breiden. Cliënten die ambulant begeleid worden kunnen aangeven bij hun begeleiding of ze bij de cliëntenraad willen. De 

instructiefilmpjes die eerder zijn genoemd worden gebruikt om het onderwerp cliëntenraad te kunnen introduceren. Samen met een korte uitleg over hoe dit er bij I Am One 

uit gaat zien. 

WAT ZIJN ONDERWERPEN DIE BESPROKKEN WORDEN IN ZO’N CLIËNTENRAAD? 

Denk dan aan bijvoorbeeld: 

- Wat kan de organisatie doen om het beter te maken voor de cliënten?  

Dit is nog erg breed dus wordt het verdeeld in kleinere stukken. 

- Hoe verloopt de communicatie tussen begeleider en cliënt? Wordt er genoeg duidelijkheid geboden? 

- Zijn begeleiders oprecht geïnteresseerd? Voelen jullie je gehoord/gezien? 

- Het aannemen van nieuwe medewerkers, hoe verloopt dit?   

- Is het rooster altijd goed ingevuld, is er continu goede zorg beschikbaar? 

- Weet je bij wie je moet zijn als er problemen of vragen zijn? 

- Zijn er genoeg dag-/vrijetijdbestedingsvormen? 

- Meedenken over het invullen van de cliënttevredenheidsonderzoeken 

Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng.  

Wie weet tot ziens!  
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WAT GAAT ER GOED BINNEN BOUWTSEEN 2? 

- Alle cliënttevredenheidsonderzoeken scoren tot nu toe boven de voldoende. 

- De cliëntenraad staat in bloei. 

- De aangedragen punten door de cliëntenraad zijn opgepakt en opgelost. 

- Cliënten hebben medezeggenschap. 

WAT GAAT MINDER GOED BINNEN BOUWSTEEN 2 EN HOE LOSSEN WE DIT OP? 
 

- Niet alle cliënten reageren op te tevredenheidsonderzoeken, we gaan dit vaker aankondigen op individueel niveau en betrekken eerste 

contactpersonen/ wettelijke vertegenwoordigers erbij. We zullen ook reminders per mail/ app sturen als we merken dat dit nodig is. We gaan 

de cliëntenraad mee laten denken over de inhoud van het onderzoek en hoe we dit het beste kunnen afnemen. 

- De cliëntenraad heeft (nog) geen aanmeldingen buiten de bewoners van Best om. We gaan samen met de cliënten instructiefilmpjes bekijken 

en ze hopelijk enthousiasmeren. 
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BOUWSTEEN 3. WAT VINDEN DE MEDEWERKERS? 

‘Wat vinden de medewerkers?’ is de derde bouwsteen. Wij brengen je op de hoogte van wat de medewerkers wel en niet goed vinden gaan.  

HET PROCES RONDOM DE INDIVIDUELE CLIËNT 

VERGADERINGEN  

Naast alle overleggen hebben wij voor team ambulant één keer in de zes weken een vergadering. Wij nemen dan één uur de tijd voor intervisie, één uur voor teamoverleg en 

één uur voor het bespreken van thema’s. Eén keer in de zes weken heeft de begeleider een caseload bespreking met de zorgcoördinator. In ‘een caseloadbespreking’ 

bespreken we wie de begeleider allemaal begeleid en hoe de begeleiding verloopt. Op de Edenstraat (Beschermd wonen) is er één keer in de zes weken een vergadering van 

twee uur. Hierin worden cliënten en praktische zaken besproken. Alle cliënten van de Edenstraat vallen onder de ambulante zorg dus deze worden al tijdens de 

caseloadbesprekingen besproken. 

Naast de dagelijkse overdrachten hebben wij in Best, de 24uurs-woonvoorziening één keer in de vier weken een teamvergadering. Wij nemen dan anderhalf uur de tijd voor 

casusbesprekingen en anderhalf uur de tijd voor teamoverleg. Eén keer in onbepaalde tijd heeft een aanspreekpunt een caseload bespreking met de gedragsdeskundige.  

 
HOE ZORGEN WIJ DAT WE INHOUDELIJK KWALITATIEVE ZORG LEVEREN? 

De rapportages worden door de zorgcoördinatoren en mogelijk de gedragswetenschapper gelezen. Zo blijven zij op de hoogte en kunnen zij bijspringen waar nodig. De 

begeleiders stellen samen met de cliënt de zorgplannen op. De zorgcoördinator of de gedragswetenschapper kijkt het plan na. Zij checken of dat alle afspraken in het plan zijn 

opgenomen.  

 
DE KWALITEIT VAN DE RELATIE TUSSEN CLIËNT EN MEDEWERKERS 

De medewerkers volgen cursussen en trainingen die ervoor te zorgen dat ze goed geschoold zijn en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier 

kunnen zij jou nóg beter ondersteunen en aansluiten bij de problematieken.  

  
EN DAN NU EEN MEDEWERKER AAN HET WOORD 

Op dit moment hebben we twee woon/zorg ondersteuners bij ons werken. Wij zien dit als een toevoeging aan ons team.  

Hieronder lees je hoe één van de zorgondersteuner dit ervaart. 
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ZORGVRAGERS EN ZORGONDERSTEUNER HEBBEN VEEL LOL SAMEN 

 

Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben bij 

verschillende bedrijven koos ik voor een baan in de 

gezondheidszorg. Het leek me altijd al leuk om zoiets te 

gaan doen, maar ik had er niet de goede opleiding voor 

gevolgd.  

Toen ik werkloos was, heb ik met onze hond Bix veel 

gewandeld bij de Grote Beek. Meestal liepen er veel 

zorgvragers mee tijdens de wandeling en dat was super 

leuk en gezellig. Bix is een bruine labrador van 8 jaar oud 

en hij is heel lief en gek op mensen. Toen Pieter van I Am 

One dit hoorde, vond hij dit een heel leuk idee om dit ook 

soms voor de zorgvragers bij I Am One te gaan doen. 

Naast wandelen zou ik nog veel meer leuke dingen 

mogen gaan doen, dus daar had ik super veel zin in. 

En nu werk ik al vanaf januari met heel veel plezier in 

het centrum van Eindhoven bij I Am One. Samen met 

de zorgvragers hebben we de grootste lol en helpen 

elkaar als dat nodig is. 

 

Laatst hebben we nog iemand verhuisd en er werd heel 

wat afgelachen. Soms is het wel zwaar werk als je iets 

naar boven moet sjouwen, maar dat is niet erg als je lol 

hebt samen. We vinden het allemaal leuk om in een 

team te werken. Soms gaan we naar de Milieustraat 

spullen weggooien of hebben we via Marktplaats iets 

leuks gevonden om bij iemand thuis neer te zetten. We 

proberen dan altijd gratis spullen te zoeken en die op te 

halen. 

Ook zijn we plannen aan het maken om op een 

zorglocatie een leuke bank te zoeken en andere 

eetkamerstoelen te regelen. 

We kunnen daar spelletjes doen en film kijken. Dit 

doen we een paar avonden per week. 

Ik kan wel zeggen dat ik de allerleukste baan heb die ik 

me maar kan bedenken. Ik hoop dan ook dat ik heel lang 

met de jongens en meiden gave dingen mag doen en 

samen maken. 

 

 

Ik kan wel zeggen dat ik 

de allerleukste baan heb 

die ik me maar kan 

bedenken  

Ghislaine Claassen
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HOE ZORGEN WE VOOR VEILIGHEID VAN DE CLIËNT? 

Jaarlijks voeren we ontruimingsoefeningen en leggen we uit wat je moet doen bij een calamiteit. Risico’s met betrekking tot de (woon)locaties worden in 

de gaten gehouden door de Kwaliteitsfunctionaris. Ieder halfjaar worden samen met alle medewerkers per locatie de risico’s bepaald. Deze risico’s 

worden opgemerkt, aangepakt en geëvalueerd. De Kwaliteitsfunctionaris heeft daarnaast één keer in het kwartaal een overleg met de verhuurders, de 

Huischmeesters. Middels een jaarplanning worden alle woningen in de gaten gehouden. Zo worden bijvoorbeeld jaarlijks de brandblussers, apparatuur en 

rookmelders gecontroleerd en eventueel vervangen.  

Tijdens het opstellen van een ondersteuningsplan vullen we ook een risico inventarisatie in. Samen maken we hier afspraken over. Zo beperken we de 

risico’s rondom de individuele cliënt.  

 

HOE ZORGEN WE DAT MEDEWERKERS HUN WERK KUNNEN DOEN? 

De medewerkers vullen jaarlijks een anonieme medewerkerstevredenheidsvragenlijst in.  

Hierdoor wordt vastgesteld of de medewerkers tevreden zijn over de veiligheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en de communicatie.  

Zie hieronder de vragen met de uitslag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

28 

 

Het tevredenheidsonderzoek scoort gemiddeld een 8,38. Hierdoor weten wij dat onze medewerkers tevreden zijn.  

 

De onderwerpen ‘risico’s bij cliënten, medewerkers en op organisatieniveau’ en ‘arbeidsomstandigheden’ komen terug in de teamvergaderingen. De (mogelijke) risico’s 

worden besproken en hiervoor worden oplossingen bedacht. De notulist legt dit vast in de notulen zodat de Kwaliteitsfunctionaris dit kan verwerken in het verbeterregister.  
 

BESPREKING BOUWSTENEN MET DE MEDEWERKERS 

Onze medewerkers hebben jaarlijks een gesprek met hun leidinggevende over hoe zij vinden dat het gaat. Ze kunnen in dit gesprek aangeven wat ze goed vinden gaan, wat ze 

minder goed vinden en wat ze in de toekomst graag zouden willen. 

 

Voorafgaand de teamvergaderingen bepalen we samen welke thema’s er worden besproken. Op deze manier heeft iedereen even veel kans om iets in te brengen. We 

bespreken tijdens de teamvergadering niet letterlijk wat we van iedere bouwsteen vinden. Dit wordt een verbeterpunt voor de komende vergaderingen.  

AANDACHTSPUNTEN OPLE IDING/ ONTWIKKELING PERSONEEL 

Intern wordt veel aandacht besteed aan trainingen. Jaarlijks wordt er een planning gemaakt van de interne trainingen en cursussen. Medewerkers zijn vrij 

om aan te geven waarin ze bijgeschoold worden. Naast het geboden programma mogen medewerkers ook externe trainingen en cursussen volgen in 

overleg met het managementteam.  

 

ZIEKTEVERZUIM IN 2021 

Ons ziekteverzuim is 3,2 procent. 
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WAT GAAT ER GOED BINNEN BOUWTSEEN 3?         

- De medewerkers hebben de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. 

- Het ziekteverzuim is laag en acceptabel. 

- De medewerkers hebben medezeggenschap, hun mening telt ook. 

-  De medewerkwerkers zijn ruim tevreden. 
 

WAT GAAT MINDER GOED BINNEN BOUWSTEEN 3 EN HOE LOSSEN WE DIT OP?  

- Niet alle medewerkers reageren op de tevredenheidsonderzoeken. We gaan de onderzoeken aankondigen tijdens vergaderingen en zullen reminders sturen met daarbij 

hoe belangrijk het is om het in te vullen. 

- De bouwstenen worden (nog) niet letterlijk besproken tijdens de vergaderingen. Dit wordt een agendapunt tijdens de eerst volgende teamvergadering. 
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BOUWSTEEN 4. RAPPORTAGE EN VISITATIE 

‘Rapportage en visitatie’ is de vierde bouwsteen. Hierin wordt beschreven dat we een rapportage moeten schrijven over onze kwaliteit. 

Ook zullen we samen met een andere organisatie bespreken wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe zij zaken verbeteren. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en 

kwalitatief groeien. 

 

In het jaar 2021 hebben we geen bezoek gehad van een andere zorginstelling. Dit jaar gaat onze manager, officemanager, kwaliteitsfunctionaris en een cliënt uit de 

cliëntenraad op bezoek bij Nieuwe Start Woonzorg. Dit is een andere zorginstelling. We hopen dat vanaf dit jaar, ieder jaar een andere instelling ons komt bezoeken. Het lijkt 

ons leuk en vooral leerzaam om feedback te krijgen. 

 

Dit verslag zal ter evaluatie gelegd worden bij de volgende partijen: 

- De cliëntenraad 

- Het managementteam 

- De Raad van Commissarissen 

We zullen het verslag ter inzage delen met onze gecontracteerde partners de gemeente en het zorgkantoor. 
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CONCLUSIE EN EINDOORDEEL 

Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg sluit aan bij onze visie en werkwijze. Door het schrijven van dit verslag worden we nog meer bewust van onze manier van werken, van 

wat er goed gaat, maar ook van wat we kunnen verbeteren. We hebben nu een helder beeld van waar we ons het komende jaar op willen richten. We willen de cliëntenraad 

verder uit bouwen, nog vaker stil staan bij waarom we handelen zoals we handelen, meer respons op onderzoeken en nog meer activering bieden aan onze cliënten.  

 

Dit verslag bevestigd dat we voldoen aan de kwaliteitseisen en we op de goede weg zijn. We zien Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg niet als een extra administratieve 

last, maar als een mogelijkheid om onszelf nog verder te kunnen ontwikkelen.  
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SLOTWOORD 

Bedankt allemaal voor het lezen. We hopen een helder beeld te hebben geven van hoe I Am One de kwaliteit van zorg levert, wat we leren en waar we aan werken.  

Wij zijn benieuwd naar de reacties! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgend jaar! 


