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Kwaliteitsplan 

Versie 1 
Mei 2018  

Versie 2: 
November 2020  

Beste lezer en gebruiker van dit kwaliteitsplan,  

Graag wil ik ons bedrijf kort aan u presenteren omdat het u een impressie geeD van de kaders 
waarbinnen dit document geschreven is en hoe u de teksten kunt interpreteren. 
T.A.S is opgericht in 2008 door Xavière Kolk. De bedrijfsnaam geeD weer welke 
ondernemersacNviteiten binnen het bedrijf uitgevoerd zouden worden. 

Aangezien dit kwaliteitsplan de zorgacNviteiten van T.A.S. Tekst Advies en Support een kader biedt 
neem ik aan dat u het plan leest vanuit de wetenschap welke , op zorg gerichte, werkzaamheden wij 
ongeveer uitvoeren. 
Het woord ‘Tekst’ in onze bedrijfsnaam zal ik daarom toelichten. 
Ik (Xavière Kolk) ben journaliste van opleiding , naast mijn pedagogische opleiding en ervaring. Ik 
schrijf (kinder)boeken, arNkelen en gebruik mijn schrijverskapaciteiten binnen mijn zorgaanbod: 

- Tijdens coaching maak ik gebruik van een variant van storytelling.  
- Coaches van T.A.S. bieden mensen die dat lasNg vinden ‘tekst’ om hun doelen te bereiken. 
- Wij sNmuleren cliënten om onderzoek te doen naar haalbaarheid van doelen. (Gebaseerd op 

journalisNek onderzoek.) 

Advies betreD ons aanbod richNng zorg concullegae: wij willen graag samenwerken aan de 
verbetering van het zorgaanbod in Friesland. In 2020 hebben wij 5 keer voor colegae instellingen een 
subsidie aangevraagd (samen met Elyt consultancy0 om het zorgaanbod beter uit te kunnen voeren 
binnen de coronamaatregelen. ) 

Support is het onderdeel binnen ons bedrijf dat zich richt op de acNeve zorg en begeleiding aan / van 
mensen die vanuit een WMO indicaNe bij ons aankloppen. Vanaf 2021 zullen wij tevens vanuit de 
WLZ zorg (ZIN) aanbieden binnen Friesland.  
Naast ZIN bieden wij aan een klein aantal mensen ook PGB zorg.  

De eerste versie van dit kwaliteitsplan is geschreven in mei 2018. T.A.S. is acNef binnen het 
zorgaanbod sinds 2011. De herziene versie zoals die nu voor u ligt, is geschreven in 2020. De 
bijzondere omstandigheden in het jaar 2020 maken dat enerzijds het herschrijven van ons 
kwaliteitsplan langer duurde, anderzijds dat wij Njdens het inspelen op de crisissituaNe de nodige 
nieuwe tools ontwikkelden die onze werkwijze veranderde. 
Als bijlage voeg ik dan ook toe het vernieuwde protocol gericht op besmebngsrisico verkleinen 
Njdens dagbesteding en persoonlijke begeleiding. 

Leeuwarden, 22 november 2011  
Beleidsplan 
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Visie en Missie 
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Missie 

T.A.S. wil mensen die ondersteuning nodig hebben op een of meerdere levensgebieden coachen en 
ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk en waardig te funcNoneren vanuit doelen die de persoon / 
de cliënt samen met de begeleider gesteld heeD.  
Met respect voor de keuzes die iemand maakt en vanuit ons beste kunnen.  

Coaches en ondersteuners willen daadwerkelijk helpen. Wij willen ons steeds blijven afvragen of de 
ondersteuning die wij bieden in het belang is van de cliënt: 

- Draagt de ondersteuning / coaching bij aan zelfstandigheid van cliënt? 
- Werken wij aan de doelen van de cliënt? 
- Herkent de cliënt zich in onze begeleiding als een waardevol mens met een eigen verhaal? 

Als coach / begeleider zijn wij professionals. Hoe wij ons als persoon ontwikkelen is van groot belang 
voor onze begeleiding. Daarom is het voor ons als organisaNe van groot belang aandacht te hebben 
en voor welbevinden en welzijn van ons personeel / onze collegae , onze stagiaires en vrijwilligers.  

Visie 

Wij bieden support en advies vanuit verschillende financieringsbronnen:  
- WMO (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget.) 
- WLZ (vanaf januari 2021 bieden wij WLZ ZIN GGZ )  
- Andere financieringsbronnen. 

Financiering van ons werk kan onze insteek van onze dienstverlening nooit in de weg staan:  
Onze cliënt is koning(in). Maar de aard van ons werk , de afspraken en de doelen liggen in de lijn van 
ontwikkeling, stabilisering, parNcipaNe en zelfstandigheid.  

Wij zijn een netwerkorganisaNe. 
Daarin werken wij met organisaNes samen om onze kennis en experNse te vergroten dan wel te 
delen. 
Wij zijn hoofdaannemer binnen de Vertakking Zorg (leverancier van dagbesteding) en wij zijn 
onderaannemer van Woon-zorgcomplex Welgelegen. 
Binnen de samenwerking die wij hebben borgen we de kwaliteit van zorg.   

Doel 

Mensen die binnen onze doelgroep vallen bieden wij ondersteuning en dagbesteding bij het behalen 
van doelen die in samenwerking *  gesteld zijn. ( Vanaf 2021 bieden wij tevens woonzorg / housing 
first aan vanuit de BV in oprichNng, samen met onze hoofd- en onderaannemer.)  

*samenwerking tussen cliënt, familie of mentor, arts, psycholoog en opdrachtgever.  

Doelgroep 

Volwassenen (18 jaar +) die door psychische, psychiatrische of verslavingsproblemaNek hulp, zorg en 
of ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, financiën, lichamelijke en geestelijke 
gezondheid / stabiliteit, daginvulling, sociale contacten en het leven naar eigen drijfveren. 
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Exclusiegronden: 

Onbegeleidbare toepassing van geweld en agressie is ontoelaatbaar: wij bieden een veilige plek voor 
verschillende volwassenen. Als iemand gewelddadig is of agressief dan wordt met hem of haar een 
plan van aanpak opgesteld om geweld en agressie te voorkomen. Lukt het iemand niet om daarnaar 
te handelen dan verwijzen wij door. 

Als geweld of agressie plaatsvindt wordt contact gezocht met de daartoe bevoegde instanNes zoals de 
poliNe (aangiDe) en psychiater / huisarts / ziekenhuis (agressie richt zich mede tegen zichzelf.)  

Wij werken volgens protocollen die helpen bij het bieden van een oplossing bij: 
- Geweld gericht tegen kinderen 
- aangiDe 

Gebruik van verdovende middelen worden specifiek omschreven in het Woon/
Begeleidingsplan.  
Bij gebruik van als drugs / harddrugs omschreven middelen worden de in het 
begeleidingsplan of zorgplan omschreven regels gehanteerd. Onderdeel van ieder 
plan is echter: bij overlast die samenhangt met gebruik, levensbedreigende situaties 
en grensoverschrijding zoals bij overdosis worden concrete stappen gezet om dit in 
de toekomst te voorkomen. Hulpverleningsorganisaties en justitie zullen worden 
ingeschakeld. 
Bij herhaling kan doorverwezen worden naar andere woon/ zorg organisaties,  

Kwaliteit van de ondersteuning  
 
In dit document leggen wij vast hoe wij de volgende onderdelen binnen onze organisaNe 
invullen, hoe wij de kwaliteit van onze afspraken borgen, bewaken en verbeteren. 
 
Inhoudelijk: 

• Trajectbegeleiding hoe, wat en wanneer. 

• Caselaodverdeling 

• Niveau coaches 

• Veiligheid 

• Klachten 

• ICT 

• Verzekering 

Trajecten: hoe zien die er uit? 
 
Op basis van het 8-fasenmodel begeleiden wij onze klanten. 
 
Wij evalueren 6-mandelijks samen met de klant de doelen en de persoonsbeschrijving die wij 
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daarin omschrijven. Vaak wordt bij deze evaluaNe gebieds- of wijkteam uitgenodigd dan wel op 
andere manier op de hoogte gesteld.  
 
Klankevredenheid: wij meten tevredenheid van de klant middels een 
'klankevredenheidsonderzoek'.  
 
ExperFse coaches 
 
Eigenaren Raymond en Xavière Kolk zijn alNjd verantwoordelijk voor inhoud en voortgang 
begeleiding van klanten. De eigenaren (Raymond en Xavière beschikken over relevante diploma’s 
en veel werkervaring.  
 
Personeel en coaches die als zzp-er ingehuurd worden beschikken over relevante diploma’s en 
cerNficaten en – vooral- over ervaring, taalkennis zo nodig en een klantgerichte, acNeve en 
invoelende werkhouding. 
 
Caseloadverdeling  
 
Klanten krijgen in principe een coach aangeboden op basis van de vraag en de daarbij passende 
experNse. Mocht een klant een voorkeur aangeven voor de begeleiding dan zal daar, mits dit 
bijdraagt aan de hulpverlening gehoor aan gegeven worden. 
 
Opleiding van begeleiders en coaches  
 
Aoankelijk van de zorgtaak: 
MBO 
Nivo 2: opleiding gericht op assistent binnen de zorg en verzorging. 
Nivo 3 en 4: relevante maatschappelijke  / zorg opleiding. 

HBO 
Social work 
Relevante opleidingen binnen zorg / maatschappelijke zorg  
JournalisNek en communicaNe 
Technische opleidingen zoals ICT 
 
 
Veiligheid 
 
Veiligheid Njdens de contacturen voor de klant wordt gewaarborgd door hulpverlener en een 
klachtenregelement.  
 
Veiligheid van de coach / begeleider: als de begeleider voelt dat een situaNe onveilig is dan stapt 
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hij daar uit. De begeleider controleert of observeert of de klant / andere aanwezigen veilig zijn. 
De begeleider schakelt hulpinstanNes in. 

 
ICT en privacy 
 
Wij richten al ons berichtenverkeer- en documentaNe in op de eisen die gesteld worden middels 
de GDPR (General Protector Privacy Policy.)  
 
Klachten-afspraken 
 
Ons klachtenbeleid is gepubliceerd op onze website(s) 
 
Controle op kwaliteitsprotocol: 
 
Ieder jaar worden de hier bovengenoemde punten bezien door dhr. Jetze Terpstra, eigenaar van 
De Vertakking waaronder een zorgboerderij in Ryptsjerk. Terpstra controleert en adviseert ons 
inhoudelijk. Wij vragen daarbij om kriNsche blik, wetende dat wij met dit protocol zowel naar 
binnen gericht (binnen eigen organisaNe) als naar buiten gericht (bijvoorbeeld aan gemeenten) 
onze interne afspraken aanbieden en daaraan gehouden worden. 
Naast inhoudelijke en externe 'audit' voldoen wij aan de vraag van gemeenten om een 
accountantsverklaring aan te leveren. 

Doelen 

Cliënt tevredenheid:  
AcNe: vanaf 2021 gaan we een nieuwe tool inzeken die een objecNevere meNng zal doen op 
clienkevredenheid.   
  
EvaluaFe professioneel handelen:  
AcNe: Training / kennisvergroNng wordt vanaf januari op de agenda gezet. Ook hopen wij weer de 
BHV trainingen te kunnen volgen.   
  
EvaluaFe samenwerkingsafspraken:  
AcNe: De samenwerking is nu vastgelegd in rechtsgeldige documenten. Wij schrijven voor iedere 
medewerker in Samen Bereiken (DirecNe / management en team) uit wat taken en  
verantwoordelijkheden zijn.   

Risico inventarisaFe:  
We doen nu onze risico inventarisaNes per client.   
AcNe : vanaf 2021 zullen we de risico inventarisaNe per persoon uitbreiden naar het beleid van 
de risico inventarisaNe zoals gebruikt in de Woonzorg.   
Analyse signalen, incidenten en klachten:  
We hebben in 2020 een klachtenfuncNonaris aangesteld 9onaoankelijk) en we hebben een 
cliëntenraad in het leven geroepen.   
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AcNe: we volgen de bestaande procedures en hebben daarop nog geen aanvullingen.  
  
FuncFoneringsgesprekken:  
AcNe: voor 1 maart moeten alle medewerkerkers, inclusief eigenaren 
een funcNoneringsgesprek / pop-gesprek gehad hebben.  
  
EvaluaFe inkoop:  
AcNe: de HUB wordt momenteel nagekeken omdat die regelmaNg uit valt. Er wordt een handleiding 
geschreven voor cliënten om de tablets beter toegankelijk te maken.   
Boekhouding verloopt zeker naar tevredenheid maar wanneer we een BV gaan vormen zullen we 
wellicht een accountant moeten inschakelen ipv de boekhouder.   
  
 Analyse maatschappelijke ontwikkeling:  
AcNe: De implementaNe van de bedrijfsacNviteiten zoals nodig binnen de WLZ worden uitgevoerd.  
Er wordt naar financiering (subsidie) gezocht voor de inzet van middelen om in lijn met de 
maatregelen te kunnen blijven begeleiden.  
  
Woonzorg 
We zoeken naar een plek om een woonlocaNe op te bouwen. Daartoe moet vergunning en 
bestemming aangevraagd worden. 
Financiering wordt geraamd als helder is waar we mogen bouwen. 

Housing first 
In 2021 willen we als BV de housing first ‘opknappen’ qua gebouw. Tevens willen we financiering 
zoeken bij gemeenten of rijk om housing first te financieren.  

Coachboot 
In 2021 wordt iedere client uitgenodigd om op de coachboot begeleid te worden. 

  

  

!        Kwaliteitsplan 


