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De missie van De Zijlen is ‘Betekenis boven beperking’. We willen een organisatie zijn waarin 
een betekenisvol leven voor mensen met een beperking het vertrekpunt én het perspectief is.  
Wat zijn daarbij onze gedeelde waarden? Hoe werken we met elkaar samen en wat hebben we 
daarbij nodig? Antwoorden op deze vragen vind je in deze notitie. De kern is dat wij het 
belangrijk vinden dat we vanuit een gedeelde zorgvisie samenwerken;  
zo denken wij en zo doen wij dat.  

 
1.  Zorgvisie van De Zijlen; zo denken wij 

Om dit uit te leggen maken we gebruik van een beeld; het Zijlenhuis. Het huis bestaat uit een 
fundament, bouwstenen en een dak. Met dit Zijlenhuis geven we weer wat onze gedeelde waarden 
zijn (de bouwstenen), waar deze vandaan komen (het fundament) en waar dit toe leidt (het dak).Eerst 
wordt het hele huis neergezet. Daarna worden de verschillende onderdelen toegelicht. 
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Het fundament; onze missie  
 
 
 
 
Onze missie ‘betekenis boven beperking’ is het fundament van onze organisatie. Het Zijlenhuis staat 
midden in de samenleving. We zijn gericht op meedoen en er bij horen. Alle mensen, met en zonder 
beperking, zijn uniek en van grote betekenis voor een ander. Ieder mens beschikt over bijzondere 
eigenschappen en talenten.  
 
De bouwstenen; onze gedeelde waarden 
De gedeelde waarden zijn de bouwstenen van de begeleiding en/of behandeling van de cliënt. 
Daarmee zijn ze ook de leidraad voor de inrichting van de organisatie, de inrichting van de 
behandeling en onlosmakelijk verbonden aan de manier waarop we met elkaar samenwerken. Ze 
staan centraal in alle besprekingen die we voeren. De gedeelde waarden bieden de begeleider 
houvast om zijn relatie met de cliënt in stand te houden, het locatiehoofd om de context er omheen te 
organiseren en de behandelcoördinator om de behandeling te organiseren. 

 
Menswaardigheid, veiligheid en gelijkwaardigheid zijn onze gedeelde waarden, die voortkomen uit ons 
fundament. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We zijn er bovendien van overtuigd dat 
mensen meer mens worden in contact met andere mensen 1. Juist bij mensen met een verstandelijke 
of meervoudige beperking is het van wezenlijk belang om menswaardige ondersteuning te blijven 
bieden, óók als het ingewikkeld wordt. We weten dat mensen met een verstandelijke beperking 
betekenisvol zijn voor anderen, ondanks maar ook als gevolg van de belemmeringen die ze kennen. 
Hun vraag aan ons is om hen zo te ondersteunen dat zij hun eigen leven kunnen leiden in de 
samenleving. Een veilig en menswaardig bestaan te midden van anderen. Juist vanuit een 
menswaardig en gelijkwaardig contact ontstaat een gevoel van veiligheid. Tegelijkertijd moet je je ook 
eerst veilig voelen om contact met anderen aan te kunnen gaan. Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid 
en het ervaren van nabijheid dragen bij aan veiligheid ervaren in het contact. Van locatiehoofd, 
behandelcoördinator en manager wordt gevraagd vanuit deze kernwaarden de context te organiseren. 
Dat maakt ook dat onze gedeelde kernwaarden voor ons onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en 
alle drie even belangrijk zijn en voor iedereen van toepassing zijn. 
 
Hoe realiseren we dit? 
Onze toegevoegde waarde zit in onze vakkennis en kunde om mensen met een verstandelijke 
beperking te ondersteunen. Vanuit onze professionaliteit laten we ons hierbij leiden door de volgende 

uitgangspunten.  

                                                           
1 Bron: Kok 2004 

Betekenis boven beperking  

Menswaardigheid Veiligheid Gelijkwaardigheid 
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Voortkomend uit de waarde menswaardigheid mag je bij De Zijlen zijn wie je bent. Je wordt gezien en 
gewaardeerd om wie je bent en wat je voor anderen betekent. Een belangrijk onderdeel in onze visie 
is onze overtuiging dat ieder mens (ongeacht zijn/haar beperkingen) menselijke behoeften 2 heeft. 
Deze behoeften zijn leidend voor ons handelen en organiseren. Alles wat De Zijlen doet, staat ten 
dienste van deze taak om samen met de persoon en de vragen die hij heeft te werken aan een 
betekenisvol leven. 
 
 

   

 
Er is sprake van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie als mensen met een beperking 3, wat er 
ook gebeurt, altijd terug kunnen vallen op hun begeleider. De begeleider zal elke keer aansluiten bij 
de behoeften die er op dat moment zijn en de cliënt ondersteunen bij het vormgeven van zijn/haar 
dagelijkse leven. De dialoog tussen begeleider en cliënt is één van de belangrijkste instrumenten. In 
die dialoog- contact van mens tot mens- ontstaan werkelijk contact, wederkerigheid, afstemming, 
wederzijds begrip en vertrouwen. Parallel hier aan is de organisatiecontext zo ingericht dat 
begeleiders terug kunnen vallen op hun leidinggevenden, leidinggevenden op de managers en de 
managers op de bestuurder. Ook hier is sprake van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. 
Ons werk is gebaseerd op professionele relaties. Deze relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid, 
waarbij we de inbreng van anderen waarderen. Sterker nog, we willen van elkaar leren. Er is dus 
sprake van wederkerigheid. We betekenen iets voor elkaar en zetten ons in voor goede relaties. 
Mensen bouwen geen relatie met elkaar op als ze niets te doen hebben met elkaar. Een relatie krijgt 
vorm door samen activiteiten te ondernemen en daar ook andere mensen bij te betrekken.  
 
 
 
   
             
In het leven van alledag een betekenisvol leven leiden, lukt de ene dag beter dan de andere. Het is 
samen puzzelen, waarderend onderzoeken, improviseren, de dialoog voeren, dilemma’s delen, 
momenten van niet-weten en dit verduren, keuzes maken, fouten maken en weer verder gaan, want 
iedereen is de moeite waard. Dit vraagt om mensen ruimte te geven om zich te ontwikkelen en te 
mogen leren. Mensen hebben probeerruimte nodig. Daar groeien ze van. Dit is voor mensen met een 
beperking niet anders. 
 
Binnen en buiten De Zijlen zijn veel mogelijkheden om van elkaar te leren: o.a. in teams en in lokale 
gemeenschappen. Maar vooral ook van mensen met een beperking zelf, de ouders, de familie, 
vrijwilligers en andere zorgverleners. We zijn actief om zelf te leren van de ander, maar ook om onze 
kennis over te dragen aan anderen. We leren van en met elkaar. Fouten maken hoort hier bij, we 
moeten er mee om leren gaan. Hiervoor is veiligheid en vertrouwen, durf en moed nodig.  

  

                                                           
2 Gebaseerd op Maslow. 
3 Gaat hier om cliënten van De Zijlen. 

Uitgaan van de menselijke kernbehoeften   

Zorgen voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 

Ruimte bieden aan leren en ontwikkelen  
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Wat is het perspectief? 

            

 

 

 

 

Door ons dagelijks te laten inspireren door onze missie ‘Betekenis boven beperking’ als fundament, de 

gedeelde waarden als bouwstenen te zien van ons handelen, dragen we bij aan het perspectief van 

ieder mens; een goed en betekenisvol leven ervaren. Hiermee heeft het Zijlenhuis een dak gekregen. 

Dit model is universeel en voor heel De Zijlen van toepassing en geeft daarmee richting aan ieders 

handelen. 

 2. Samenwerken en rolverdeling binnen De Zijlen; zo doen wij dat 

De zorgvisie krijgt betekenis in de manier waar op we met elkaar samenwerken en organiseren. 
In het samenwerkingsmodel wordt de rolverdeling in de samenwerking als een samenhangend en 
systemisch 4 beeld weergegeven. De behoeften van de cliënt zijn hierbij steeds leidend in de 
begeleiding en behandeling, maar ook in de organisatie en context 5 daaromheen.  
De verschillende driehoeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben tegelijkertijd ieder 
afzonderlijk hun eigen focus. Belangrijk is dat er sprake is van afstemming tussen de driehoeken. Bij 
deze manier van organiseren is er sprake van overleg(dialoog) met de cliënt, zijn netwerk, 
behandelaren, begeleiders en managers. In essentie gaat het er om dat begeleiders zelf beslissingen 
nemen, op basis van onderlinge afstemming, gedeelde waarden, een gezamenlijke visie en een 
heldere beeldvorming van de cliënt. De vijf organisatieprincipes van De Zijlen 6 zijn belangrijk voor de 
manier waarop we samenwerken en de vier competenties 7 in wat we hierbij van iedere medewerker 
verwachten. 
 
In de samenwerking en rolverdeling maken we onderscheid tussen de intensieve en complexe zorg 
(verblijf met Wlz-behandeling) en de overige zorg8. Om die reden wordt in onderstaand model in geval 
van Wlz-behandeling gesproken over behandelcoördinator, behandeling en behandelklimaat. In de 
andere situaties spreken we over inhoudsdeskundige (bijv. gedragsdeskundige, huisarts), begeleiding 
en leef/werkklimaat. 
 
De essentie van het samenwerkingsmodel is dat het gaat om een samenspel, samen 
verantwoordelijkheid nemen voor het geheel met respect voor ieders individuele professionele 
verantwoordelijkheid en rol. Zoals we hebben kunnen zien in het Zijlenhuis is de behoefte van de 
cliënt leidend in de begeleiding en behandeling. Vanuit de behoefte van de cliënt wordt de 
samenwerking opgebouwd en de context georganiseerd. 
 
Eerst wordt het hele samenwerkingsmodel gepresenteerd en vervolgens wordt per driehoek en 
positie, van boven naar beneden, een toelichting gegeven op het model. 
 
 

                                                           
4 Gebaseerd op de systeemtheorie 
5  Gebaseerd op de contextuele benadering 
6  De vijf organisatieprincipes zijn: een goed en betekenisvol leven, werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid, samen 
leren, werkende weg ontwikkelen, ruimte binnen kaders. Zie Besturingsfilosofie Samen werken en leven vanuit vertrouwen. 
7 De vier competenties zijn: professionaliteit, sensitiviteit, eigenaarschap en reflecteren. 
8 WLZ verblijf zonder behandeling, WMO en jeugdwet 

Een betekenisvol leven 

ervaren 
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De driehoek cliënt - begeleider - activiteiten geeft weer op welke wijze de begeleiding/behandeling 
vorm krijgt. Het gaat hierbij om succesvol samenwerken aan relatie- en competentieontwikkeling van 
de cliënt. Dit betekent uitvoering geven aan de inhoud van het cliëntplan. 
 

 

Client en zijn netwerk 
Het vertrekpunt van de samenwerking is altijd de vraag en de behoefte van de cliënt. Met de cliënt 
gaan medewerkers (begeleiders en behandelaren) van De Zijlen een begeleidings- of behandelrelatie 
aan. Samenwerken met de ouder/vertegenwoordiger vinden wij daarbij belangrijk en waardevol. De 
ouder/vertegenwoordiger is, in de regel, de continue betrokkene in het leven van de cliënt  en 
daarmee de betrouwbare andere. Daarmee biedt de ouder/vertegenwoordiger continuïteit. En 
bovendien nemen ouders en verwanten een bron van ervaring en kennis over het leven van de cliënt 
mee, zodra de cliënt in zorg komt. Deze ervaring is betekenisvol in de begeleiding en behandeling.9 
 
Cliënten hebben naast ouders/vertegenwoordigers, familie, vrienden of andere mensen die betrokken 
bij hen zijn. Dit noemen we het netwerk van de cliënt. Het netwerk van de cliënt heeft betekenis voor 
de cliënt en omgekeerd. Wij zien de cliënt dan ook niet los van deze voor hem of haar belangrijke 
mensen. Betrokkenheid en bemoeienis van het netwerk met de cliënt is ook voor de medewerkers van 
groot belang.  
 
Begeleider  
De begeleider begeleidt de cliënt bij de invulling van zijn dag. De begeleider zorgt er voor dat de 
cliënt, ook bij stress, op haar 10 en op de activiteiten van de dag kan terugvallen. De begeleider wordt 
een betrouwbare ander en biedt daarmee veiligheid en voorspelbaarheid aan de cliënt. De cliënt voelt 
zich begrepen door de begeleider en ervaart door het contact met de begeleider dat hij grip heeft op 
zijn omgeving. 
De relatie tussen de begeleider en de cliënt krijgt vorm en richting door de betekenisvolle activiteit(en) 
die ze samen uitvoeren. Soms voert de cliënt de activiteit helemaal zelfstandig uit, maar voelt hij de 
nabijheid van de medewerker. Het kan ook zijn dat de begeleider de activiteit helemaal voor haar 
rekening neemt, op een manier waarop de cliënt zich wel betrokken voelt. Samen wordt het 100%. 

 
Activiteiten 
De invulling van de dag van de cliënt sluit uiteraard aan bij zijn of haar behoefte. De normale 
dagelijkse activiteiten, zoals zelfzorg, eten, werk, dagbesteding, vrije tijd en huishoudelijke taken 
geven de cliënt houvast in de invulling van zijn dag. De dagactiviteiten bevatten niet alleen 
betekenisvolle activiteiten van de cliënt, maar ook de bijbehorende begeleidingsstijl (zoals richting 
geven, uitnodigen en ruimte geven) van de begeleiders. Begeleiders gebruiken deze stijlen op een 
dynamische manier om daarmee optimaal aan te sluiten bij de situatie van dat moment en weet dit te 
vertalen naar de behoeften van de cliënt en de activiteiten. Door herkenbaarheid en voorspelbaarheid 
van de activiteiten, ontstaat ruimte voor eigen initiatief, en zelfsturing om zich in relatie tot de ander zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen ontplooien (relationele autonomie). Dit draagt bij aan persoonlijke 
ontwikkeling van de cliënt. 

                                                           
9 In bijlage 1 wordt op de samenwerking met ouders/vertegenwoordigers ingezoomd. 
10 Overal waar ‘haar’ of ‘zij’ staat kan ook ‘hem’, ‘zijn’ of ‘hij’ gelezen worden. 
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De driehoek team-cliënt- begeleider geeft weer op welke wijze de begeleiding/behandeling gepland 
wordt.  

 
Team 
Het locatieteam bestaat uit persoonlijk begeleiders of activiteitenbegeleiders 11, begeleiders en 
medewerker wonen. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en 
ondersteuning aan de cliënt. Ieder heeft daarbinnen haar eigen rol.  
 

 Persoonlijk begeleider/activiteitenbegeleider  
In samenspraak met de cliënt, ouder/vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider (pb’er) en/of  
activiteiten begeleider (ab’er) wordt onderkend welke behoeften er zijn en hoe een betekenisvol leven 
er voor deze cliënt uit ziet. Dit wordt in het cliëntplan weergegeven. De pb’er/ab’er betrekt hierbij de 
beeldvorming van de cliënt, ervaringen van ouders/vertegenwoordigers en anderen uit het netwerk. 
De pb’er/ab’er coördineert binnen het locatieteam de uitvoering van het ingezette (behandel)beleid 
zoals is vastgelegd in het cliëntplan. De pb’er/ab’er kijkt ieder binnen zijn eigen locatie naar wat het 
team van begeleiders nodig heeft om de dagelijkse ondersteuning van de cliënt uit te kunnen voeren. 
Pb’er/ab’er begeleiden de collega’s in het team hierbij. Dit hoort bij de functie van pb’er/ab’er.  De 
pb’er en ab’er stemmen onderling af om een geïntegreerd cliëntplan te realiseren. De methodische 
cyclus  is een belangrijk instrument waarop de pb’er/ab’er haar werkzaamheden baseert. 

 Begeleider  
De begeleider geeft uitvoering aan het cliëntplan. De begeleider draagt door middel van rapporteren, 
maken van de zorgevaluatie en het aanpassen van het dagprogramma bij aan de methodische cyclus. 
De begeleider levert ook inbreng om de vraag van de cliënt, voortkomend uit de menselijke behoefte, 
te kunnen verhelderen.  

 Medewerker wonen  
De medewerker wonen verricht huishoudelijke en beheerderswerkzaamheden ten behoeve van de 
hele locatie. Zij treedt ook op als gastvrouw en ondersteunt (op vraag) bij de uitvoering van de zorg. 
 
Multidisciplinair samenwerken  
Als er sprake is van Wlz-behandeling en er meerdere behandelaren betrokken zijn, spreken we van 

een multidisciplinair team. Naast bovengenoemde begeleiders bestaat dit team uit bij de behandeling 

betrokken behandelaren, zoals o.a. gedragsdeskundige, verpleegkundig specialist, AVG-arts, 

fysiotherapeut, logopedist. Naast interne behandelaren kunnen ook externe behandelaren (zoals 

bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist) betrokken zijn bij de cliënt. In het belang van de 

cliënt kan het nodig zijn om vanuit een meervoudig perspectief naar de vragen en behoeften van de 

cliënt te kijken. Het perspectief van de ouder/vertegenwoordiger mag hierbij niet ontbreken. Immers zij 

beschikken over veel ervaringsdeskundigheid over de cliënt. Dit doet een beroep op multidisciplinair 

                                                           
11 Afhankelijk van type locatie; wonen of werk/dagbesteding 
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samenwerken. Het multidisciplinaire team 12werkt ten behoeve van de driehoek locatiehoofd - 

behandelcoördinator - team.  

 

In de driehoek team – locatiehoofd - behandelcoördinator/inhoudsdeskundige wordt, met de behandel- 
en begeleidingsadviezen van het multidisciplinaire team, inhoud gegeven aan het behandel/leef-en 
werkklimaat. Dit is zowel gericht op de individuele cliënt, als ook op de locatie als geheel. Dit laatste 
door te kijken naar wat er in de context van de cliënt(en) nodig is. 
 

 
 
Behandelcoördinator/inhoudsdeskundige 
Bij cliënten met een Wlz-behandelindicatie, waarbij meerdere behandelaren betrokken zijn, is een 
behandelcoördinator actief. Deze rol wordt (meestal) uitgevoerd door een gedragsdeskundige of 
verpleegkundig specialist. De behandelcoördinator is, in het kader van de Wlz, eindverantwoordelijk 
voor de multidisciplinaire behandeling. De behandelcoördinator geeft richting aan de behandeling. Dit 
doet zij door samen met de begeleiders een concrete vertaling te maken van het beeld en perspectief 
van de cliënt en daarmee de uitgangspunten van de behandeling vast te stellen. Zij coördineert 
daarnaast de multidisciplinaire behandeling, bewaakt de samenhang hiervan en de onderlinge 
samenwerking die dit vraagt. De behandelcoördinator onderhoudt hierbij de contacten en het overzicht 
van alle (zowel intern als extern) betrokken behandelaren.  
 
Wanneer er geen sprake is van Wlz-behandeling kan door het locatiehoofd en/of persoonlijk 
begeleider/activiteitenbegeleider een beroep gedaan worden op een inhoudsdeskundige (bijv. een 
gedragsdeskundige). Een inhoudsdeskundige draagt met haar adviezen bij aan de totstandkoming en 
uitvoering van het cliëntplan. Voor medisch/paramedische zorg doet de cliënt een beroep op de 
reguliere eerste lijns gezondheidszorg. 

 
De behandelcoördinator en de inhoudsdeskundige geven zowel het team als het locatiehoofd de 
inhoudelijke randvoorwaarden aan waarbinnen de begeleiding/behandeling plaatsvindt.  

 

 Behandelaar (intern) 
Vanuit het eigen specialisme ondersteunt een individuele behandelaar (bijv. fysiotherapeut, 
logopedist, verpleegkundig specialist) bij het in beeld brengen van de behoeften en bijbehorende 
(behandel)vragen van de cliënt. Deze behandelaar heeft op basis hiervan een eigen individuele 
behandelrelatie met een cliënt. De behandelaar legt zijn behandeling vast in een behandelplan en 
voert zijn behandeling uit (in de bovenste 2 driehoeken van het model). Iedere behandelaar heeft 
daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Over de ingezette individuele behandeling vindt 
multidisciplinaire afstemming plaats in het multidisciplinaire team en de samenhang van de 
behandeling wordt weergegeven in het cliëntplan.  
 

                                                           
12 Zie bijlage 2 ; model multidisciplinaire teamsamenwerking 
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 Behandelaar (extern) 
Extern bij de cliënt betrokken behandelaren (bijv. huisarts, fysiotherapeut 1e lijn, medisch specialist, 
psychiater, tandarts) hebben een individuele behandelrelatie met de cliënt. De persoonlijk begeleider 
van De Zijlen onderhoudt, in overleg met de cliënt en ouder/vertegenwoordiger, contact met de 
eerstelijns behandelaren (huisarts, tandarts, fysiotherapeut) over hun ingezette behandeling. 
Relevante bevindingen hiervan brengt de pb’er in  het multidisciplinaire overleg. Belangrijke 
behandelinstructies krijgen hun weerslag in het cliëntplan.  
Met de overige externe (2e lijns ) behandelaren wordt het professionele contact onderhouden door de 
behandelcoördinator.  
 
Locatiehoofd  
Het locatiehoofd is verantwoordelijk voor het team van begeleiders, de organisatorische 
randvoorwaarden afgestemd op de zorgvisie en voor de kwaliteit van de geleverde zorg. In essentie 
gaat het gaat hierbij om het organiseren van de juiste behandelcontext en het ondersteunen van de 
medewerkers. Hieraan gaat overeenstemming over de beeldvorming van de cliënt en de daarop 
afgestemde behandeling aan vooraf. Dit vraagt een goed samenspel tussen het locatiehoofd en de 
behandelcoördinator. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geheel.  
Het locatiehoofd laat zich bij organisatorische vraagstukken adviseren door medewerkers van Advies 
& Ondersteuning, CSP en andere interne/externe adviseurs. Voor inhoudelijke vragen doet het 
locatiehoofd een beroep op de behandelcoördinator of een inhoudsdeskundige. 
 
Team  

 Locatie-overleg 
Vanuit het locatieteam brengt de pb’er/ab’er in het overleg met het locatiehoofd, behandelcoördinator 
of inhoudsdeskundige in wat er nodig is bij de uitvoering van de activiteiten met de cliënt. Dit kan gaan 
om zowel inhoudelijke als organisatorische randvoorwaarden. Het cliëntplan is hierbij steeds leidend.  

 MDO 
Het multidisciplinaire overleg (MDO) dient ervoor om in het multidisciplinaire team alle perspectieven 
goed in beeld te krijgen. Ook het perspectief van de ouder/verwant als kennis-en ervaringsbron maakt 
deel uit van het MDO. Dit meervoudige perspectief draagt bij aan het realiseren van eenduidige en 
geïntegreerde beeldvorming van de cliënt waarop de uitgangspunten van de behandeling 
(begeleidingsstijl en het geheel van samenhangende (behandel)interventies) worden afgestemd.  
 
 
De driehoek manager-locatiehoofd-behandelcoördinator/inhoudsdeskundige speelt een cruciale rol in 
het voorleven van de zorgvisie door vanuit de zorgvisie richting te geven aan het 
behandel/begeleidingsklimaat. 

 
 
Manager, behandelcoördinator en locatiehoofd zijn gezamenlijk medeverantwoordelijk voor wat de 
begeleiders realiseren. Zij spelen dus een cruciale rol in het voorleven van de zorgvisie, de gedeelde 
waarden en de rolverdeling in de samenwerking. Samen geven zij richting aan het handelen in de 
driehoek cliënt-begeleider-activiteit. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke basis om de 
ondersteuning aan de cliënt goed in te richten. 
Als er geen overeenstemming over de behandeling wordt bereikt in de driehoek locatiehoofd – 
behandelcoördinator - team dan wordt de manager ingeschakeld om samen met het locatiehoofd en 
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de behandelcoördinator vanuit de zorgvisie weer richting te geven aan de juiste behandeling van de 
cliënt.  
  
Manager  
Kenmerkend voor de rol van de rol van de manager is coachen en faciliteren in het proces van richting 
geven. Maar ook om de juiste organisatiecontext te realiseren. Hierbij worden de zorgvisie, de 
gedeelde waarden ѐn de organisatieprincipes als referentiepunt genomen.  
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Bijlage 1 - Samenwerken met ouders/vertegenwoordigers 

 

Samenwerken in de driehoek met ouders/vertegenwoordigers 

In de zorgvisie van De Zijlen gaan we uit van de behoeften van de mens met een verstandelijke 
beperking. Zij zijn onderdeel van een gezin en een netwerk. Het gezin, familieleden of andere 
betrokkenen hebben betekenis voor de cliënt, en omgekeerd. De natuurlijke en levenslange 
betrokkenheid van ouders/vertegenwoordigers bij de cliënt en de medewerkers van De Zijlen is voor 
iedereen belangrijk. We kunnen de cliënt dan ook niet los zien van deze voor hem of haar belangrijke 
mensen. De systeemdriehoek bekijkt de cliënt, ouder/vertegenwoordiger en begeleider als één 
systeem, waarin iedereen dezelfde focus heeft namelijk een betekenisvol leven van de cliënt. 
Iedereen brengt daar, op basis van gelijkwaardigheid, zijn/haar eigen perspectief in en samen is het 
100%. 
 

 
 
In de systeemdriehoek is de opgave van de cliënt om vorm te geven aan zijn leven, het zelf bepalen 
wat je wilt en doet. De opgave van ouders/vertegenwoordigers is hun betrokkenheid bij de cliënt 
blijven vormgeven en hun levenservaring daarbij inzetten. De opgave van de begeleider is om vanuit 
professionaliteit ervoor te zorgen dat de cliënt zijn of haar eigen leven kan leiden en zorgdragen dat 
de ouder/vertegenwoordiger een passende bijdrage kan blijven leveren aan het leven van de cliënt. 
De begeleider zoekt en betrekt hierbij actief de inbreng van de ouders/vertegenwoordiger bij de zorg 
en ondersteuning van een cliënt. Begeleiders zijn als eerste verantwoordelijk om te werken aan een 
goede samenwerking in de driehoek. Een goede relatie en wederzijdse betrokkenheid tussen 
ouders/vertegenwoordigers en begeleiders is de basis voor goede zorg aan en welbevinden van de 
cliënt. 
 
Bij kinderen functioneert de driehoek cliënt-ouders/vertegenwoordiger en begeleider op een iets 
andere manier. Bij minderjarigen hebben de ouders het ouderlijk gezag en behartigen zij de belangen 
van hun kind. De begeleiding van kinderen is meer gericht op het gezinssysteem, omdat de opvoeding 
van het kind wordt gedeeld door de ouders en de begeleiders. Ook de verschillen in de persoonlijke 
omgeving van het kind (wonen, kinderdagcentrum, school) zorgen voor een andere dynamiek in de 
driehoek. 
 
Beslissingen nemen  
Bij het nemen van een beslissing spelen drie punten die allemaal even belangrijk zijn, en in 
afstemming met elkaar afgewogen moeten worden:  
 

- Kan/mag de cliënt beslissen? 
Hierbij is het uitgangspunt: zelf (laten) beslissen waar mogelijk, alleen beschermen waar nodig.  

Ouders/vertegenwoordigers 

Loyaliteit 

 

Autonomie 
    

   Cliënt 

Begeleider 

Professionaliteit 

De systeemdriehoek: drie partijen, drie posities 

Samenwerken 
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Dit is o.a. vastgelegd in de algemene voorwaarden van De Zijlen en heeft ook te maken met goede 
zorg en goede vertegenwoordiging. Dit uitgangspunt geldt altijd, ook als een cliënt een 
vertegenwoordiger heeft. Als een cliënt ergens zelf over kan beslissen, dan mag dat ook.  
 

- Goede zorg 
‘De Zijlen biedt de cliënt zorg en ondersteuning die voldoet aan de eisen van goede zorg en 
ondersteuning en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap’. Dit staat in de 
algemene voorwaarden van De Zijlen en is gebaseerd op de Wet geneeskundige 
behandelovereenkomst (Wgbo).  
 

- Goede vertegenwoordiger 
Uitgangspunt is dat we in het belang van de cliënt vanuit vertrouwen met elkaar samenwerken in de 
driehoek. Dit betekent dat het belang en de (veronderstelde) wensen van de cliënt steeds als 
uitgangspunt bij beslissingen worden genomen. En dat de cliënt zoveel mogelijk bij beslissingen 
betrokken wordt.  
Niet in alle families is een goede samenwerking vanzelfsprekend. Om die reden is het in belang van 
de cliënt relevant om terug te vallen op een juridisch kader. Als een zorgverlener denkt dat een 
vertegenwoordiger niet handelt in het belang van de cliënt, dan kan hij op grond van goed 
zorg/hulpverlenerschap de beslissing van de vertegenwoordiger 'overrulen'. Natuurlijk pas als alle 
eerdere pogingen om toestemming te krijgen zijn mislukt, én de behandeling ernstig nadeel voor de 
cliënt voorkomt of beperkt. De mening van de cliënt zelf is hierbij erg belangrijk, ongeacht de 
beperking(en) van de cliënt. In het uiterste geval kan de zorgverlener aan de rechter vragen om de 
wettelijke vertegenwoordiger te ontslaan. 
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Bijlage 2 - Het multidisciplinaire behandelmodel ingezoomd  
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Bijlage 3 Rollen en verantwoordelijkheden in de driehoeken  

De onderstaande uitwerking van rollen en verantwoordelijkheden heeft als doel om vanuit een 

gedeelde zorgvisie samen te werken ten dienste van de cliënt.  

De uitwerkingen zijn aanvullend op de bestaande functiebeschrijvingen en het beleidsdocument 

´Vanuit een gedeelde zorgvisie samenwerken´  

 

▲ Manager – Behandelcoördinator – Locatiehoofd 

  

 

Kern: Integraal verantwoordelijk voor de afstemming van het woon- en werkklimaat van cliënten en het 

werkklimaat van medewerkers op de visie van de Zijlen 

 

     De ▲ Manager – Behandelcoördinator (BC) – Locatiehoofd (LH) is het eens over de 
ondersteuningsvraag van het team en over de manier waarop zij het Zijlenhuis ‘voorleven’ richting 
begeleiders.  

     Er is in de ▲ Manager – BC – LH overstemming over de wijze van dialoogvoering met elkaar en 
het team. 

    In de samenwerking binnen de ▲ Manager-BC–LH is overeenstemming  over hoe de inhoudelijke- 
en organisatorische- taken en verantwoordelijkheden zijn ingevuld. 
 

    Er is 1 x per  6 - 12 weken 13afstemming in ▲ Manager – BC – LH over visie en richting.  
Voorbeelden van gespreksonderwerpen: 
o Hoe verloopt de samenwerking tussen BC en LH, m.b.t. behandelklimaat, behandelplanning 

en behandeluitvoering 
o Hoe neemt een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid? 
o Lukt het om de zorgvisie (Zijlenhuis) zichtbaar te maken in de ▲Cliënt – Begeleider - Activiteit 
o Waarin zie je terug dat er sprake is van een menswaardig bestaan?  

Komt in het dagelijks leven van de cliënt de betekenis boven de beperking voldoende tot 
uiting?  

o Welke betekenis-bevorderende en betekenis-belemmerende factoren spelen een rol in  
de ▲ Cliënt – Begeleider – Activiteit?  
Wat draagt hieraan bij?  
Welke behoefte heeft het team aan ondersteuning? 

o Verloopt de afstemming tussen wonen en dagbesteding naar ieders tevredenheid? 
Lukt het om zowel binnen wonen als werk een betekenisvol klimaat te realiseren voor de 
cliënten?  

 
    In het afstemmingsoverleg ▲ Manager – BC – LH wordt op basis van de ondersteuningsvragen 

van de cliënten richtinggevende keuzes gemaakt m.b.t. eventuele aanvullende 
behandelmethodieken/programma’s.  

    In het afstemmingsoverleg ▲ Manager – BC – LH wordt jaarlijks het locatieperspectief besproken 

                                                           
13 Frequentie door de driehoek gezamenlijk te bepalen. 
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(bijvoorbeeld: de ondersteuningsbehoefte cliënten, teamsamenstelling, teamontwikkeling etc.). 
De behandelcoördinator14 

Kern: Geeft op basis van visie en beeldvorming richting aan de behandeling/begeleiding en voert regie 

op een passend behandel/leefklimaat voor cliënten. 

 

 De BC heeft een standaard betrokkenheid bij een cliënt met de indicatie verblijf met behandeling.  
o Bij cliënten met alleen een verblijfsindicatie, dagbestedingsindcatie of een cliënt met 

ambulante indicatie waarbij geen behandeling is ingekocht (WMO, Jeugdwet) kan de 
gedragsdeskundige als behandelaar gevraagd of ongevraagd ingeschakeld worden om advies 
te geven. Hierbij is dan geen sprake van behandelcoördinator.  

 

 De BC is eindverantwoordelijk voor de multidisciplinaire behandeling.  
o De BC coördineert de multidisciplinaire behandeling en volgt de voortgang van de 

behandeldoelen, o.a. d.m.v. het MDO. 
o Er is d.m.v. teamoverleg gemiddeld 1x per 4 tot 8 weken15 afstemming over de 

ondersteuningsvraag van de cliënt. 
o De  BC stelt tijdens het cliëntoverleg de menselijke behoeften van de cliënt centraal. Het 

overleg gaat over de manier waarop de behandeling/begeleiding aansluit bij de 
ondersteuningsvraag van de cliënt en toewerkt naar zijn perspectief.  

o De BC heeft overzicht over en onderhoudt contact met overige behandelaren 
o De behandeldoelen zijn bindend voor de richting, planning, uitvoering en evaluatie van de 

behandeling en begeleiding.  
o De BC is inhoudelijk verantwoordelijk voor de aanvraag van de juiste indicatie (waaronder 

meerzorg). 
 

 De BC (met tevens de rol van behandelend gedragsdeskundige) vormt zich een beeld over de 
cliënt op basis van voorgeschiedenis, diagnostiek, eigen ervaring met – en observatie van de 
cliënt en de ervaringen van familie en team.  
o De gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor de diagnostiek en beeldvorming van de cliënt 
o De gedragskundige/behandelaar formuleert op basis van dialoog met de cliënt/verwant en het 

direct betrokken team (wonen, werk en dagbesteding) de behandeldoelen. 
o De gedragskundige/behandelaar vormt zich op basis van eigen waarneming (horen, zien, 

voelen en ervaren) een beeld van de betekenis-bevorderende en betekenis-remmende 
factoren binnen de begeleiding/behandeling en bespreekt dit met locatiehoofd en de manager. 

o Formuleert de behandelrichting en behandeldoelen op basis van de kern van de 
ondersteuningsvraag.  

o De gedragskundige/behandelaar hanteert t.b.v. het realiseren van de behandeling/begeleiding 
een richtinggevende, uitnodigende dan wel ruimte-gevende stijl naar het team. 

o Blijft gericht op de ondersteuningsvraag en het perspectief van de cliënt, ook als de 
omstandigheden minder vanzelfsprekend of zelfs dreigend worden.  

 

Het locatiehoofd 

Kern: Faciliteert de organisatorische randvoorwaarden t.b.v. het verbindend organiseren van de 

behandeling/begeleiding en de ondersteuning van medewerkers. 

 

                                                           
14 Kan zijn een gedragsdeskundige of een verpleegkundig specialist 
15 Frequentie per locatie vast te stellen 
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 Het locatiehoofd is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandelplanning en uitvoering van de 
behandeling/begeleiding.  
o Het locatiehoofd toetst of de behandelplanning is afgestemd op de ondersteuningsvraag  

van cliënten.  

o Het locatiehoofd stemt de (behandel)planning d.m.v. een richtinggevende-, uitnodigende- dan 
wel ruimte-gevende stijl af op de ondersteuningsvraag van cliënten. 

o Het locatiehoofd toetst de planning en uitvoering van de behandeling/begeleiding op 
betekenis-bevorderende en betekenis-remmende factoren. 

o Het locatiehoofd houdt vast aan de menselijke behoeften van cliënten en medewerkers ook 
als de omstandigheden minder vanzelfsprekend (of zelfs dreigen) worden. 

o Het locatiehoofd coacht de persoonlijk begeleider om de planning en uitvoering van de 
behandeling/begeleiding te optimaliseren.  

 

 Het locatiehoofd stemt de kwalitatieve en kwantitatieve toerusting van het team af op basis van          
de ondersteuningsvragen van cliënten. 
o Het locatiehoofd zorgt ervoor dat de werkplek voor medewerkers uitdagingen biedt tot leren.  
o Het locatiehoofd - wonen, werk en dagbesteding - vormt zich op basis van eigen waarneming 

een beeld van de interactie tussen cliënten en medewerkers. 
 

 Het locatiehoofd bevordert het eigenaarschap van medewerkers.  
o Het locatiehoofd zorgt ervoor dat medewerkers in de uitvoering van de 

begeleiding/behandeling hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.  
 

 

Manager  

Kern:  

Toetst hoe ‘betekenis boven beperking’ tot herkenbare uiting komt in de begeleiding/behandeling van 

cliënten, de wijze van organiseren en de ondersteuning van medewerkers.  

 

 De manager houdt vast aan de menselijke behoeften van cliënten en medewerkers ook als de  
omstandigheden minder vanzelfsprekend (of zelfs dreigend) worden. 

 De manager komt tot afstemming met de LH/BC over betekenis-bevorderende betekenis-      
belemmerende factoren binnen het behandel/begeleidingsklimaat op de locatie. 

 De manager geeft samen met de LH/BC betekenis aan de doorontwikkeling van betekenis-
bevorderende activiteiten. 

 De manager agendeert jaarlijks in het overleg met de LH en BC het locatieperspectief  
(o.a. de kwalitatieve bezetting op basis van de ondersteuningsvragen van cliënten,     

inventariseren van risico’s, de ondersteuning van medewerkers, etc.). 

 De manager komt met het locatiehoofd en behandelaar tot overeenstemming over wat nodig is  
     om stagnerende teamprocessen te doorbreken. 

 De manager heeft een duidelijk beeld van Meerzorg-toekenning en het proces er omheen  
     (organisatie, voortgang, evaluatie etc.). 
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▲ Persoonlijk Begeleider/team – BC - Locatiehoofd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern:  

Het team geeft uitvoering aan het leef-werkklimaat / behandeling op basis van de behandeladviezen 

van de behandelaar/ inhoudsdeskundige 

 

 De ▲team - BC en locatiehoofd zijn het eens over de ondersteuningsvraag van de cliënten en 
over de wijze van begeleiden. 
o Het driehoeksoverleg team - BC en locatiehoofd wordt 1x per 4 tot 6 16weken gevoerd.  
In het driehoeksoverleg wordt o.a. aandacht besteed aan: 

o Wordt er samengewerkt vanuit de zelfde (behandel)traditie? 
o Hoe passend is de wijze van organiseren bij de ondersteuningsvraag van cliënten?  
o Hoe verloopt de uitvoering van de behandeling/begeleiding door het team.  
o Wat zijn hierbij bevorderende en belemmerende factoren?  
o Is er een ondersteuningsvraag t.a.v. de uitvoering van de behandeling of team 

samenwerking? 
 

Persoonlijk begeleider/activiteiten begeleider 

Binnen het team van begeleiders nemen persoonlijke begeleiders en activiteiten begeleiders een 

specifieke rol in met een eigen verantwoordelijkheid en plek in de samenwerking met het LH en de 

BC. 

Kern:  

                                                           
16 Frequentie door de locatie zelf in te vullen. 

Leef- en werkklimaat 
Behandelklimaat 

 
Locatiehoofd 

 
Behandelcoördinator/ 

inhoudsdeskundige  

 Team/ Pb/AB 
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Coördineert de uitvoering van de begeleiding/behandeling van de aan hem/haar toegewezen 

cliënt(en). 

 

 Zorgt er voor dat de methodische cyclus uitgevoerd wordt (persoonlijk ondersteuningsplan, 
bespreking voortgang doelen, doelevaluatie en bijstelling)  
o Maakt t.b.v. het inrichten en verrichten van de begeleiding / behandeling het 

ondersteuningsplan  
o Formuleert op basis van de vastgestelde ondersteuningsbehoefte en de behandeldoelen  

de werkdoelen en het dagprogramma. 

Maakt een goede planning t.b.v. de uitvoer van de behandeling/begeleiding. 

o Verwerkt de gemaakte behandelafspraken vanuit het MDO in het persoonlijk 
ondersteuningsplan. 

o Onderhoudt contact met de cliënt en de verwanten/vertegenwoordiger. 
 

 Signaleert knelpunten. Brengt deze bevindingen in het driehoeksoverleg: LH/PB/BC. 
o Maakt betekenis-belemmerende factoren bespreekbaar in het driehoeksoverleg: LH/PB/BC. 

Volgt van het locatieteam bij de uitvoer van de ingezette behandeling/begeleiding en 
ondersteunt/begeleidt begeleiders en biedt ondersteuning daar w 


