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1. Inleiding. 
 
Van meetbare naar merkbare kwaliteit vanaf 2013 is de focus geweest dat kwaliteit bestond uit 
een vlekkeloos werkende organisatie waar alles binnen kaders werd vastgelegd, 
gerapporteerd onderzocht en uitgesloten. Vele uren vergaderen, prachtige rapporten, goed 
geborgde protocollen en voor alles een formulier. Van evaluatie naar het evalueren van de 
evaluatie. 
De marktwerking wilde dit, de kwaliteitswet eiste dit. 
Controleurs blij, opdrachtgevers blij. En de mensen die de dagbesteding bezoeken waren niet 
blij. Het huiselijke, de aandacht, het gemist worden als je er niet bent. Het was allemaal bijna 
weg. 
 

Terug naar de basis, een veilige dagbesteding die openstaat voor zoveel mogelijk 
doelgroepen, waar je gezien wordt en meetelt. Waar de oprechte vraag is hoe het met je gaat 
en niet dat de vraag bedoeld is om de registratie te doen. 
Waar begeleiders weer een voorbeeldfunctie hebben. 
 

We kunnen het. 
We gaan het doen. 
 
Wel met het oog op de veiligheid en geborgenheid gericht, 
We gaan door het openraam heen naar binnen kijken en ons af vragen hoe ziet de 
buitenwereld ons. 
 
Waarom dan openramen: 
We willen ons laten zien. 
We willen ons presenteren. 
We willen ons laten controleren. 
We willen voldoen aan wettelijke kaders. 
We willen uitsluitend goede en veilige begeleiding bieden, 
 
Waarom geen open deuren: 
Niet iedereen is welkom als bezoeker. (Zie website) 
Niet elke controleur mag onverwachts binnen. 
Niet iedere geïnteresseerde is het toegestaan zonder afspraak binnen te komen. 
Niet alle activiteiten die bestaan maken we mogelijk. 
Niet iedereen mag en kan zomaar, vrijwilliger worden, bestuurslid of reclame uitingen laten 
plaatsen 
 
Hoe: 
Alle protocollen en formulieren die niet noodzakelijk zijn schaffen we af. 
Geen dubbele verslaglegging meer. 
Zorgdragen voor een goede start, bij elke nieuwe bezoeker. 
Reparaties, inkopen en verbeteringen zijn geen formulieren met vergaderingen en evaluaties 
maar acties. Formulieren en verbeterplannen worden ingevuld en geschreven door de 
administratie daar waar een wettelijke grondslag is. 
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 Sinds het afbranden van onze poffertjeskraam in 2013 staat de ezel als symbool voor onze   
organisatie. 
Niet omdat hij koppig is zoals het spreekwoord vermeld, maar juist om zijn vastberadenheid. 
 
Wij zijn vastberaden: 
Om in een huiselijke veilige omgeving dagbesteding te bieden. 
Om een diversiteit aan activiteiten te bieden. 
Om een diversiteit aan bezoekers toe te staan. 
Om net dat beetje meer te doen waardoor bezoekers zich thuis voelen. 
Om bezoekers een succes ervaring te bezorgen. 
 
Vastberaden om kwaliteit onzichtbaar voorop te laten staan. 
Niet meer direct meetbare kwaliteit, maar door het enthousiasme en aanwezigheid van 
bezoekers merkbaar is. 
 

 
 
In dit beleidsplan schrijven we over bezoekers, in het vorige plan over deelnemers, daarvoor 
over cliënten. Soms werden mensen ook klanten genoemd. Uiteindelijk komt het allemaal op 
hetzelfde neer, alleen de beleving achter het woord is anders. 
 
Participatie houdt in dat mensen actief meedoen. 
 
Wij zijn geen artsen, wij zijn geen behandelaars, wij schrijven geen medicatie voor. 
 
Wat doen we dan wel? 
Wij bieden begeleiding: samen met alle partijen komt er een plan tot stand, hieraan worden 
doelen gesteld die gehaald dienen te worden in een bepaald tijdsbestek. 
Aan de hand van het plan en de doelen, in combinatie met interesses en beschikbaarheid 
kiest iemand een dienstverlener uit. 
Op het moment dat er gekozen wordt voor Stichting ijgenwys en Anders, wat een geheel 
eigen keuze is. Zien wij iemand als mens en niet als een cliënt. 
Door ons te bezoeken mag je als deelnemer meedoen aan onze activiteiten. 
 
Wij zullen er samen met die bezoeker er alles aan doen om te juiste manier te vinden om de 
gestelde doelen te bereiken, misschien net zo belangrijk, de doelen vasthouden en als het 
nodig is helpen en ondersteunen door middel van begeleiding om het leven opnieuw in te 
richten. 
 
Wij zullen niet de beste zijn, maar we zullen wel ons best doen. 
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2. De organisatie 
 
Korte historie, 
Van 2007 tot maart 2013 als werkervaring, stage vanuit speciaal onderwijs, tijdsbesteding en 
hobby met een poffertjeskar naar jaarmarkten, braderieën maar ook particuliere 
gelegenheden en bij sportevenementen waren we aanwezig om met de lekkerstepoffertjes, 
bekroond door Koopmans elke gelegenheid de smaakpupillen te verwennen. Dit onder de 
naam Poffertjeskraam ijgenwys en vanuit een bedrijfsloods in Breda. 
 

 
 
In 2013 kwamen vraag, wens en gelegenheid bij elkaar in een kans. Aan de Zundertseweg in 
Etten-Leur konden we een zorgboerderijactiviteit over te nemen van een grote stichting die op 
deze locatie ging stoppen. Hier paste onze bestaande activiteiten heel goed in. In een 
stroomversnelling en met de kennis van toen is ijgenwys als stichting tot stand gekomen. 
Vanaf 4 maart 2013 was het Stichting ijgenwys en Anders. 
Al snel kwamen we erachter dat onze doelstelling een veilige dagbesteding bieden in deze 
omgeving niet haalbaar was. Een paar kleine punten aanhalen, de locatie betrof een 
voormalige varkensstal die omgebouwd was, echter zonder riool aansluiting, de huisbaas 
betrof een recreatiebedrijf waar een kleinschalige camping, horecagelegenheid en boerderij 
tot de bedrijfsactiviteiten behoorde en die als familie geëxploiteerd werd. Deze familie deed dit 
al enkele generaties, kwaliteit bestond uit opletten wat je doet. Het gereedschap, zoals 
hooivorken en rieken werden neer gegooid en je moest maar begrijpen dat het er lag. Dit was 
niet de veilige omgeving die wij voor ogen hadden. 
 
Op 5 november brak er in de vroege avond brand uit in een schuur van de huisbaas waar ook 
onze poffertjeskraam gestald stond, klaar en beladen voor de kerstmarkten. In een paar uur 
tijd alles kwijt. Als cadeau bleek onze huisbaas ook niet verzekerd en onze verzekering 
vergoede dus ook niet tenzij wij een verhaalprocedure gingen opstarten naar onze huisbaas. 
Na ook nog eens een afkeur van ons kwaliteitssysteem op basis van omgevingsveiligheid en 
vele intensieve gesprekken hebben we besloten te verhuizen. 
 
1 februari 2015 Stichting ijgenwys en Anders opent haar dagbesteding aan Markenland 96 in 
Etten-Leur. Een voormalige peuterspeelzaal, die na een aantal jaar als kinderdagverblijf zijn 
functie in de wijk de baai verloren heeft. Een gebouw van 45 jaar oud, veel aanpassingen en 
vernieuwingen waren en zijn er nog nodig. Maar wel van de Stichting. Eindelijk in een zucht 
naar kwaliteit waarvan anderen vinden dat het kwaliteit is. Na 6 jaar lang, 
managementsysteem, protocollen, formulieren, leidraad, vergaderen, verslaglegging en 
evalueren komt de wereld in een pandemie terecht. Ineens is gezond verstand weer 
belangrijk, staat de bezoeker als mens weer centraal, gaan we weer menswaardig handelen. 
Het is tijd om te evalueren op ons handelen, tijd om door het openraam naar binnen te kijken. 
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3. Ethiek menswaardig handelen 
 
Belangrijke punten van ethiek 
 
Omschrijving van ethiek 

 Het is in onze samenleving gebruikelijk om ethiek te omschrijven als: ethiek gaat over 
 waarden en normen. De begrippen waarden en normen zijn te ruim, er zijn namelijk    
 allerlei waarden en  normen. 
Het woord “waarde” is strikt genomen een vaag begrip. Een waarde krijgt pas betekenis als 
we aangeven over welke soort waarde we het hebben (bedrijfsmatige/ economische, sociale, 
maatschappelijke, levensbeschouwelijke waarde en nog veel meer). 
 
We kennen zoveel soorten waarden omdat iedere waarde behoort bij een van de 
benaderingen die we in ons leven gebruiken. Benaderingen zijn vormen van ons denken om 
iets over onze werkelijkheid te zeggen. Zonder die benaderingen lukt het ons niet om 
verstandige dingen te zeggen. We moeten weten of een bepaalde uitspraak vanuit een 
politieke, economische, culturele of historische invalshoek wordt gedaan. Voor het begrip 
benaderingen kunnen we ook de termen invalshoek, perspectief, bril gebruiken. 
Ethiek is te omschrijven als een benadering van ons geweten. Het is de benadering die kijkt 
hoe we menswaardig behoren te handelen. Ons handelen houden we tegen het licht van ' 
menselijk weldoen', van humaniteit en vervolgens willen we ons daarnaar gaan gedragen. 
 
In deze omschrijving van ethiek komen we drie elementen tegen: 
1.Centraal staat menswaardigheid. 
2.Ethische uitspraken bevatten het werkwoord behoren. Ethiek zegt niet hoe de mensen en 
de situaties er uiteindelijk voorstaan, maar hoe ze uiteindelijk behoren te worden. 
3.Het derde kernwoord van ethiek heeft betrekking op het praktische aspect ervan. Ethiek is 
gericht op ons concrete doen en laten. 
 
Ethiek is een benadering met een eigen karakter. 
Veel benaderingen die gebruikt worden hebben een zakelijk karakter een voorbeeld daarvan 
is de economische benadering. In deze benadering streven we ernaar vaste antwoorden op 
vragen te krijgen. Het is in die zin een gesloten benadering (meten is weten). 
 
Ethiek is een open benadering. Ethische ervaringen kunnen we nooit met een gesloten 
antwoord afdoen. 
Zoeken naar menswaardigheid is iets dat ons altijd overstijgt. Niemand weet precies wat wel 
en niet menswaardig is. 
We komen bij het zoeken naar menswaardigheid uit op de existentiële dilemma's van ons 
leven: macht en onmacht, alleen en samen, kwetsbaarheid en kracht, geluk en ongeluk, hoop 
en wanhoop, strijd en acceptatie, schuld en onschuld, controle en risico. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk van alledag kan duidelijk maken wat we bedoelen. 
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Voorbeeld 
Een mens heeft altijd gewerkt, Heeft korte tijd genoten van zijn prepensioen, wordt ziek en kan 
door omstandigheden niet meer zijn dagritme en zelfstandig op orde houden. Hij komt bij ons 
activiteitencentrum om hem daarbij te ondersteunen en om weer ritme in het leven te 
ontwikkelen. Deelnemer moet leren omgaan met zijn nieuwe leven dat gaat met vallen en 
opstaan. Moet blijven meebeslissen over zijn handelen, doen en laten dat gaat niet altijd en 
levert soms problemen op voor hem (frustratie loopt soms hoog op en dan kan (verbaal) 
agressief worden. Spreken we hem hierop aan, corrigeren of negeren we zijn taalgebruik en/of 
handelen? 
 
Het ligt voor de hand dat deze situatie vragen oproept. 

 De vraag is: hoe kijken we naar een situatie, welke invalshoeken nemen we in? 
Beleidsmatig, psychologisch, sociaal, economisch of ethisch. 
Als we ethisch kijken dan kijken we door de bril van menswaardigheid waarmee we behoren 
te handelen. 
Dan kijken we vanuit vragen als: wat is hier menswaardig voor deze mens, doen we menselijk 
gezien hem voldoende recht? 
En de andere bezoekers; kunnen we het voor ons geweten verdragen dat zij door deze 
persoon als het ware aandacht te kort komen? 
Als we naar de begeleiders kijken, hoe behoren we dan naar hen menswaardig te handelen? 
Als we ethisch kijken, nemen we al deze vragen serieus en proberen ze bij elkaar te brengen 
onder de noemer van menswaardigheid. 
Hoe kunnen we zo gaan handelen dat we menswaardig gezien recht doen én aan deze 
bezoeker én aan de andere bezoekers én aan de begeleiders. 
Menswaardig gezien heeft namelijk op voorhand geen enkel persoon de voorrang boven een 
ander. 
 
Belang van ethiek in ons werk 

 In ons werk is aandacht voor de ethische kant van leven en werken onmisbaar. 
We kunnen het belang ervan weergeven in de volgende drie punten: 
 
In het algemeen kunnen wij mensen niet zonder uitdrukkelijke aandacht voor de 
menswaardige kant van ons leven. Gewoon omdat we nu eenmaal mensen zijn. 
 
1, Ethiek is van belang 
De bijzondere situatie van het leven van een bezoeker vraagt om extra ethische zorg. 
Er bestaat geen kwaliteit van leven van bezoekers zonder oog voor menswaardigheid. 
Een ethisch besef maakt helder wat we onder ondersteuning en begeleiding verstaan. 
 
2, Ethiek is van belang voor medewerkers 
Ondersteuning en begeleiding van onze bezoekers is mensenwerk; mensenwerk vraagt van 
medewerkers aandacht voor ethische kanten van leven en werken. 
Aandacht voor menswaardigheid is van belang voor het welbevinden van medewerkers. 
Aandacht voor ethiek is onmisbaar in de sfeer op het werk. 
 
3, Ethiek van belang voor Stichting ijgenwys en Anders 
Aandacht voor ethiek verheldert de ethische uitgangspunten in de kaderstukken van de 
stichting: beleidsplannen, kwaliteitsmanagementsysteem etc. 
Ethiek heeft een wezenlijke bijdrage aan de identiteit van de stichting. 
Aandacht voor de menselijk kant van de begeleiding verscherpt het beeld van de stichting 
naar buiten toe. 
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Als we ons richten op ethische ervaringen maakt ieder van ons daarbij gebruik van de eigen 
ethische overtuiging. Ieder heeft op haar of zijn manier een beeld van wat wel of niet 
menswaardig is. We spreken over ethische visies. 
We ontwikkelen onze ethische visies in de loop van ons leven. Wat we thuis van 
ouders/verzorgers gehoord en gezien hebben, heeft een sterke invloed op onze ethische visie. 
Verder wordt onze ethische visie gevormd door de cultuur waarin we leven, de groep van  
vrienden, onze kijk op het leven, belangrijke ervaringen die we in de loop van ons leven 
opdoen, ons nadenken over alles wat we in ethische zin meemaken. 
 

Omdat we van elkaar verschillen is het van groot belang dat we bereid zijn met elkaar over 
ervaringen te communiceren. Dit is geen communicatie waarin we vasthoudend op zoek zijn 
naar ons eigen gelijk. Ethisch communiceren is een gezamenlijke zoektocht naar het wat in 
deze situatie waarschijnlijk het meest menswaardig is of het minst mensonwaardig. 
 
In het werk binnen de stichting is een persoonlijke ethische visie van groot belang. Onze 
persoonlijke ethische visie vullen we in met allerlei waarden in ethische zin. 
 
Onafhankelijkheid, Zelfstandigheid, Creativiteit, Oprechtheid, Betrokkenheid, Zekerheid, 
Vertrouwen, Trots, Kennis, Erkenning, Wijsheid, Rechtvaardigheid, Bescheidenheid, 
Teamgeest, Genot, Passie, Liefde, Prestatie, Mededogen, Erkenning, Stabiliteit, Avontuur, 
Ondernemingszin, Spontaniteit, Nieuwsgierigheid, Familie, Rust, Discipline, Stabiliteit, 
Openheid, Enthousiasme, Kennis, Ontwikkeling, Inzicht, Bescheidenheid, Keuzevrijheid. 
 
 
Ethische voornemens van een team 

 Het gaat hier uitdrukkelijk om ethische voornemens. Om dat niet uit het oog te verliezen zijn  
 bij ieder voorbeeld aanduidingen opgenomen als: ethisch gezien, menselijk gezien, vanuit  
 menswaardig oogpunt, vanuit ons geweten, in ethisch perspectief etc. 
Het is van belang om de voornemens niet te zien als regels of als protocol; het zijn en blijven 
voornemens. 
 
Als het erop aankomt, gaan onze bezoekers menselijk gezien altijd boven regels en 
procedures. 
Iedereen in het team heeft de ruimte én de verantwoordelijkheid zich uit te spreken over wat 
menselijk niet door de beugel kan. 
Vanuit ons geweten hebben we de bereidheid een onderscheid te maken tussen wat we 
waarnemen bij een bezoekers én onze duiding van wat we waarnemen. 
Achter iedere bezoekers zien we het systeem van gezin/familie waaruit de mens voorkomt. 
We erkennen het grote belang van deze context voor iedere bezoeker. We komen deze 
context tegen in het hele levensbeeld en toekomst, 
Ethisch gezien zijn we erop gericht dat iedere bezoekers een eigen vermogen heeft zich te 
ontwikkelen en te leren. In die zin kijken we naar ontwikkelingsdoelen. 
Loyaliteit naar onze collega's vinden we menswaardig. 
Bereidheid om naar de mening van een ander te kijken en te luisteren is leerzaam. 
Blijven kijken naar onze routines (vanzelfsprekendheden). In wat we gangbaar vinden kan het 
gevaar schuilen dat we de menswaardigheid uit het oog verliezen. 
Ethisch gezien nemen we de mening van iedereen serieus. 
Vanuit een menswaardig oogpunt zien we de bezoeker eerst en vooral als mens en we gaan 
ervan uit dat een mens meer is dan zijn/haar beperking. 
Respecteer de mening van anderen, vraag door tot je die begrijpt en kom daarna pas met een 
eigen mening. 
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Bij iedere bezoekers onderscheiden we gedrag, dat gedrag laat de mens zien achter het 
gedrag. Menselijk gezien gaan we ervan uit dat ieder mens meer is dan zijn/haar daden. 
Op basis van ons geweten proberen we geen vooroordelen te hebben over bezoekers en zijn 
we voorzichtig met oordelen. 
Uit oogpunt van menswaardigheid gaan we ervan uit dat eenieder in eerste instantie 
zelfverantwoordelijk is voor zijn/haar eigen welzijn in het team. 
 
 

Voorbeelden van mogelijke activiteiten om ethische voornemens uit te voeren in de praktijk 
Voornemens maken is een eerste stap maar voornemens omzetten naar concrete activiteiten 
is erg belangrijk. Voorbeelden van mogelijke activiteiten om ethisch denken te vertalen naar 
concreet handelen (al deze voornemens zijn niet zomaar willekeurige activiteiten maar dienen 
verstaan te worden binnen het ethisch karakter van de voornemens) 
We gebruiken regelmatig een spreuk of oneliner (bv van Loesje of omdenken) 
Themabijeenkomsten organiseren over ethische onderwerpen zoals omgaan met voor- en 
oordelen, de mens achter de bezoekers, omgaan met sociale media. (Gebruik protocollen en 
privacy) 
Uitdrukkelijk aandacht besteden aan ethische aspecten van de zorg tijdens teamoverleg 
waarbij bezoekers worden besproken (het opstellen en onderhouden van het persoonlijk 
ondersteuningsplan) 
Voornemens van het team kenbaar maken en herhalen. 
Elkaar aanspreken op de ethische kant van het doen en laten van je teamleden. 
Bespreek tijdens bijeenkomsten de sfeer in het team; neem je voor om dan ook vanuit 
menswaardige invalshoek hiernaar te kijken. 
Bespreek met elkaar wat we verstaan onder begrippen die we vaak gebruiken zoals kwaliteit 
van begeleiden en we kijken of die woorden ook een ethische lading/betekenis hebben. 
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4. RISICO ANALYSE 
 

Wanneer we naar de toekomst kijken, kijken we ook naar de continuïteit van de stichting. 
Wat zijn de valkuilen en wat zijn de grootste risico’s die we moeten dichten in de komende 
jaren. En tegelijk hebben we een ambitie. We willen niet achteruitkijken maar vooruit. Dit 
betekent dat we moeten kijken naar de situatie van vandaag en de mogelijke risico’s van 
morgen. 
 
We hebben hiervoor een risicoanalyse gemaakt waarbij we een aantal risicodomeinen 
toetsen aan onze strategieën. De risico domeinen kunnen zijn continuïteit, imago en 
kwaliteit. 

 
Continuïteit: risico’s die de dagelijkse werkzaamheden, bedrijfsprocessen en/of 
organisatieontwikkeling zouden kunnen stagneren of tot stilstand kunnen brengen. 

 
• Solistische functies op sleutelposities met specialistische kennis. 
• Het besturingsmodel is niet effectief (onvoldoende aandacht aan organisatieontwikkeling), 

er wordt veel tijd besteed aan de uitvoering in de operatie met als risico dat we onze 
ambitie (huiselijke dagbesteding met voldoende verscheidenheid in activiteiten) niet 
realiseren. 

• Het niet vinden van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals bij schaalvergroting 
• De faciliteiten van het gebouw en het activiteiten aanbod bij Stichting ijgenwys en Anders 

voldoet niet helemaal aan de vraag. 
• Gebrek aan deskundigheid in de organisatie op het gebied van ICT en digitalisering. 

 
Met name bij strategieën nemen we voor deze risico’s voorzorgmaatregelen: 
Interne organisatie, Leiderschap, Zorg en Welzijn, Innovatie, Financieel, Facilitair & 
huisvesting. 

 
Imago: een risico die kan leiden tot een imago schade bij klanten, de afname van zorg, 
de samenwerking met partners 
 
• Schaalvergroting, samenwerking of fusie zou ten kosten kunnen gaan van onze imago 

van huiselijk, warm, flexibel en benaderbaar. 
• Communicatiebeleid is nu vooral gericht op informatieverstrekking. Het risico is dat deze 

informatie snel verouderd, bijvoorbeeld op de website. 
• Het verspreiden van berichten via sociale media die schadelijk zijn voor het imago. 
• De verbouwing van de locatie kan leiden tot onvrede en een dalende klantbeoordeling. 

 
Met name deze strategieën nemen we voor deze risico’s voorkomende maatregelen: 
Markt en Klant, Zorg en Welzijn, Huisvesting en Facilitair. 

 
Kwaliteit: een risico die impact kan hebben op de kwaliteit, betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid in de zorguitvoering met vergaande gevolgen voor de klant en ook voor de 
instelling. 
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• Te veel variatie aan activiteiten aanbieden waardoor we de kwaliteit niet kunnen borgen. 
• Niet de juiste expertise, competenties en vaardigheden aanwezig in de organisatie. 
• Onvoldoende middelen om te kunnen investeren in nieuwe activiteiten. 
• Te veel registratie, verslaglegging en protocollen waardoor er geen oog meer is voor de 

bezoekers. 
 
Met name deze strategieën nemen we voor deze risico’s voorkomende maatregelen: 
Markt en Klant, Zorg en Welzijn, Interne Organisatie, Financieel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.  A.V.G   (Algemene verordening gegevens bescherming.) 
 
Door zo min mogelijk met vergaderen, overleggen, administratie en overdracht bezig te zijn, 
creëren we tijd om bezoekers aandacht te geven, samen activiteiten ondernemen, samen 
ontwikkelen. Dit gebeurd in groepsverband waarbij individueel gezien worden belangrijk is. 
 
Om die tijd hiervoor te hebben, is het belangrijk dat er een goed en makkelijk crm systeem 
wordt gebruikt. De intake goed voorbereid en vastgelegd is, een individuele risico-
inventarisatie gemaakt en besproken is, dat al deze documenten en gegevens goed 
gearchiveerd zijn, onderhouden worden en makkelijk gedeeld kunnen worden met collega’s. 
Als dit allemaal goed ingeregeld is dan is ‘s morgens thuis 2 minuten rapportage lezen per 
bezoeker en ‘s avonds 4 minuten verslaglegging maken per bezoeker voldoende. 
Gekozen is voor het Nederlandstalige laagdrempelige systeem van Zilliz. Bij de intake worden 
door de administratie zoveel mogelijk gegevens verzameld en benodigde documenten 
ingevuld, na drie weken meedoen schrijft de zorgprofessional de risico-inventarisatie. De 
administratie verwerkt al deze documentatie in Zilliz. 
De stichting beheerd geen medische gegevens, in sommige gevallen wel medische informatie, 
deze medische informatie wordt door de bezoeker zelf aangeleverd en wordt bij de stichting 
behandeld als persoonsgegevens. 
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Alle documenten worden beheerd door de administratie en hebben zorgprofessionals alleen 
inzage in. Dit zolang er een overeenkomst bestaat tussen de bezoeker en de stichting. 
 
Indien een bezoeker de overeenkomst beëindigd of komt te overlijden maakt de administratie 
het dossier zo spoedig mogelijk leeg door de gegevens in een beveiligde digitale omgeving te 
plaatsen waar alleen de systeembeheerder toegang toe heeft. Persoonsgegevens en 
aangeleverde documenten blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard en zullen 
niet zichtbaar zijn voor de zorgprofessionals. 
De jaarlijkse evaluatie wordt geschreven door een zorgprofessional, besproken en 
gearchiveerd door de administratie. De datum van een eindevaluatie is bepalend voor de dag 
dat zorg professionals geen toegang meer hebben tot een dossier. 
 
Voor het maken van geluid, foto en video opnamen, alsmede het controleren van dossiers 
door belanghebbende als familie, wettelijk vertegenwoordigers, opdrachtgevers, auditors wordt 
bij aanvang in de plaatsingsovereenkomst toestemming gevraagd en bij elk evenement of 
gebeurtenis waarbij inzage noodzakelijk is zal schriftelijk wederom toestemming gevraagd 
worden. 
 
Om zo duidelijk mogelijk te werken zullen alle formulieren, documenten, overeenkomsten in 
een makkelijk leesbaar en invulbaar format aangeboden worden. Waarbij een digitaal 
download exemplaar op de website vindbaar is. 
 
De professionaliteit voor dit handelen, het gebruik en vindbaarheid van documentatie, 
formulieren en andere formats zal minimaal 1 keer per jaar groepsgewijs intern getraind 
worden en indien nodig door iemand van de administratie voorgedaan/ uitgelegd worden. 
 
Voor mailverkeer waar persoonsgegevens in genoemd wordt beschikken wij over zorgmail en 
ZIVVER. Voor direct korte lijnen overleg beschikken de zorgprofessionals over SILLO, deze 
dienst biedt speciaal voor de zorg een beveiligde -sms-dienst. 
Formulieren waar persoonsgegevens op vermeld staan en bedoeld voor de administratie 
worden bij het kantoor van de stichting in een afgesloten brievenbus gedeponeerd. Alleen 
medewerkers van de administratie kunnen deze brievenbus legen. 
 
Computers zijn beveiligd met een voor gebruiker eigen inlognaam en wachtwoord, net als de 
te gebruiken programma’s. 
Op de computers worden geen gegevens bewaard, dit gebeurd op een externe opslag die met 
een beveiligde VPN-verbinding bereikbaar is. Elke laatste zondag van de maand worden 
computers gecontroleerd op gebruik en opslag. 
Computers zijn voorzien van een degelijk antivirussoftware en een schermbeveiliging die 
binnen 30 seconden meelezen onmogelijk maakt. 
Laptops worden naast de beveiligingen ook nog eens in een afgesloten kast bewaard en 
afgescheiden van hun laadstation. 
Ramen van het kantoor naar de buitenzijde zijn voorzien van speciale stikkers waardoor 
daglicht er wel door kan maar niemand kan meelezen op een computer. Openslaande ramen 
zijn voorzien van anti inbraak beveiliging. Noodzakelijke papieren dossiervorming alsmede 
administratie/ boekhouding staan in een afgesloten dossierkast in een vergrendelde ruimte. 
Hier hebben alleen administratie en zorg professionals toegang toe. 
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Alle informatievragen via de website of andere diensten met een contactformulier komen 
binnen via een open vangnet en zal door de administratie worden beantwoord waarbij per 
vraag afgewogen wordt of dit via gewone mail of beveiligde zorgmail zal gaan. 
 
Onderlinge mail tussen medewerkers gaan via een speciale berichten en mail service van 
ZILLIZ waarbij de betreffende geadresseerde op de gewone privé mail een mail ontvangt met 
de mededeling dat er binnen de beveiligde omgeving een bericht of mail klaar staat. 
 
De papieren post wordt door de bezorger in een afgesloten buiten brievenbus bezorgd, deze 
brievenbus wordt dagelijks bij het afsluiten van het pand geleegd. De administratie is 
verantwoordelijk voor het beantwoorden van de papierenpost of het intern versturen naar de 
juiste medewerker. 
 
De insteek is zonder certificering het hoogst haalbare digitale veiligheid op het gebied van 
persoonsgegevens verwerking en beveiliging te hanteren. Hier voor zijn protocollen en 
handleidingen beschikbaar voor de administratie en zal er jaarlijks een externe audit 
uitgevoerd worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. Zorgbeleid 
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Stichting ijgenwys en Anders verleend inhoudelijke diensten per bezoeker enerzijds conform 
de indicatiesteller en het zorgzwaarte pakket of zorgprofiel en anderzijds zoveel mogelijk 
conform specifieke afspraken die worden gemaakt met de bezoeker en of diens wettelijk 
vertegenwoordiger(s). 
Inspraak staat hoog in het vaandel bij de stichting, het zorgzwaarte pakket of zorgprofiel 
beschrijft wel eens waar wat er aan zorg en of begeleiding geboden moet worden, maar juist 
de afstemming met de bezoeker en zijn vertegenwoordigers bepalen hoe de zorg en of 
begeleiding worden geboden. 
 
Inspraak: 
Vanuit die inspraak is het voor een bezoeker of vertegenwoordiger mogelijk deel te nemen in 
de cliëntenraad en zo met het bestuur en raad van toezicht een adviserende rol te hebben in 
de toekomst van de stichting. 
Ook zal er elke twee jaar tussen september en december een tevredenheid onderzoek 
gehouden worden. Hiervoor zal een eigen format gebruikt worden waarbij elk jaar de vragen 
aangevuld kunnen worden door de input van de cliëntenraad. De mogelijkheid zal bestaan om 
het formulier samen met een afgevaardigde van de cliëntenraad en of een zorgprofessional in 
te vullen. 
 
Instroom: 
Wij streven naar een langdurige relatie met onze bezoekers, continuïteit is voor de organisatie 
en voor de bezoekers een grote waarde. Om instroom, doorstroom en uitstroom te laten 
plaatsvinden zonder dat de stichting in financiële problemen komt zal er altijd rekening 
gehouden worden met een overcapaciteit in beschikbare plaatsen. Doelstelling blijft 
kleinschalig. Wij zullen geen wachtlijsten handteren maar we plaatsen een aanmelder of we 
adviseren een andere plek. 
 
Ontwikkelen en leren: 
Iedere bezoeker is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden, afhankelijk van 
aanleg en ontwikkeling. Begeleiders houden rekening met het ontwikkelingsniveau en met het 
tempo waarin een bezoeker zich gedraagt en ontwikkelt. De nadruk ligt op het herkennen en 
benutten van multifunctionele vaardigheden. Begeleiders doen dit door te zorgen voor 
veiligheid en acceptatie. Ze leggen de nadruk op de sterke kanten en nemen zijn behoeften 
serieus. Bezoekers mogen hun eigen mening geven, maar dit mag niet kwetsend zijn voor 
anderen. Sommige zijn van nature nieuwsgierig en leergierig, anderen houden zich rustig en 
op de achtergrond. Als deze verschillen worden gerespecteerd. De nadruk ligt op leren door 
doen en ervaren. 
 
Huisregels 
Om al deze verschillende mensen samen te laten deelnemen aan activiteiten zijn er ook weer 
(gedrags) regels nodig. Deze noemen wij huisregels. De huisregels worden besproken tijdens 
de intake, staan in de plaatsingsovereenkomst en hangen in de garderobe. Ook op de website 
zijn de huisregels digitaal te vinden. 
 
In de omgang met bezoekers is het noodzakelijk dat zorgprofessionals en vrijwilligers zich aan 
dezelfde gedragsregels houden. Daarom staan de gedragsregels ook vermeld in de 
overeenkomsten voor vrijwilligers en zorgprofessionals. Tevens wordt er jaarlijks tijdens een 
interne training aandacht aan besteed. 
 
Klachtenregeling: 
De stichting streeft ernaar om in een veilige en schone omgeving activiteiten te bieden, 
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Zowel op het gebied van huisvesting, opleiding en bijscholing en de manier van benadering 
van bezoekers streven wij naar kwaliteit. Deze kwaliteit is de merkbare kwaliteit. 
Nu kan het nooit altijd zo zijn dat iedereen vrienden is en tevreden is. Mochten er klachten zijn 
of men is ontevreden hoe dat een klacht opgelost wordt, of als iemand een klacht niet 
bespreekbaar durft te maken zijn er meerdere wegen. De cliëntenraad kan daarbij 
geraadpleegd worden durf iemand dat niet, of lost dat de klacht niet op kan er via het 
klachtenportaal zorg een klacht ingediend worden. De stichting heeft een lidmaatschap 
betreffende Klachtenregeling, Onafhankelijke klachten functionaris, Klachtencommissie jeugd, 
klachtencommissie WMO en aansluiting bij de Wkkgz erkende geschilleninstantie KPZ. 
 
Beste advies is, “LAAT HET ZOVER NIET KOMEN”. 
 
 
Medicatie, verbandmiddelen en blusmiddelen: 
De stichting beschikt over een medicatie kast waar de dagelijkse medicatie in bewaard word. 
Op het moment dat een bezoeker de medicatie dient te gebruiken wordt deze door een zorg 
professional verstrekt. Hiervan houden wij een logboek bij. Dagelijks leveren bezoekers of 
wettelijk vertegenwoordigers de medicatie in bij de zorgprofessional. 
De stichting heeft zelf voor incidenteel gebruik beperkt paracetamol en ibuprofen op voorraad. 
 
Elke bus en elke activiteiten locatie is uitgerust met een bhv trommel om eerste hulp te kunnen 
verlenen in noodgevallen. Deze trommels worden na gebruik omgeruild bij de administratie 
zodat er altijd een volle en schone trommel beschikbaar is. Jaarlijks worden de trommels 
gecontroleerd op houdbaarheidsdatum; Administratie medewerkers en begeleiders beschikken 
over een volwaardig EHBO-diploma die elke 2 jaar wordt verlengd en zorgprofessionals 
beschikken over de uitbreiding/ aanvullende jaarlijkse cursus BHV. 
 
Elke activiteiten locatie beschikt over poederblussers, de bussen beschikken over 
autobrandblussers. De hoofdlocatie is aangevuld met waterslang haspels. 
Tevens is er voor het activiteitencentrum wat ook de hoofdlocatie is een ontruimingsplan en 
zijn er verschillende vluchtrouteaanduiding borden. Al deze hulpmiddelen worden jaarlijks 
gecontroleerd en indien noodzakelijk gekeurd door een erkende externe partij. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Innovatie: 
Hoewel de stichting innovatie toejuicht en daar waar mogelijk zal participeren in 
samenwerkingsverbanden om hier mee bezig te zijn, voelen we ons niet geroepen 
wereldverbeteraar voor de hele zorgsector te zijn. 
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Innovatie is voor ons als stichting belangrijk als het om de individuele mens gaat, wat heeft 
een mens nodig om zelfstandig activiteiten te ondernemen, wat heeft een mens nodig om met 
hulp aan activiteiten deel te nemen, wat heeft een mens nodig om zelfstandigheid te 
behouden. Op individueel niveau zullen wij innoveren en bij succes zullen wij dit delen met 
belanghebbende. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vervoer: 
De stichting probeert voor alle bezoekers die dit nodig hebben het vervoer van huis naar het 
activiteitencentrum te regelen. Tevens zijn de bussen nodig om naar de activiteiten locaties te 
gaan. Het gebruik van alle vervoersmiddelen geschied volgens het vervoersprotocol wat 
openbaar op de website en aan alle chauffeurs overhandigd wordt, ook wordt dit protocol 
jaarlijks besproken tijdens een interne training. Bussen en uitrusting zullen aan de wettelijke 
eisen voldoen, regelmatig onderhoudt verkrijgen en jaarlijks gekeurd worden. 
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Belonen en straffen: 
In de omgang met bezoekers is het nodig dat zij weten wat er van hun verwacht wordt. De 
begeleiders leggen de nadruk op het positieve gedrag, zij zullen dan ook het gewenste gedrag 
belonen en het ongewenste of negatieve gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. 
De begeleiders stellen duidelijke grenzen en regels en voeren deze ook consequent uit. 
Steeds weer worden verwachtingen omtrent gedrag kenbaar gemaakt.  Het is belangrijk om 
meteen te reageren, verbaal of non-verbaal, als een bezoeker gedrag vertoont wat niet 
wenselijk is. 
De begeleider zal afhankelijk van de situatie kunnen inschatten welke stijl er gekozen wordt. 
Zie ook het hoofdstuk menswaardig handelen, 
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7. Personeelsbeleid. 
 
De stichting ondersteunt medewerkers en begeleiders om missie, ambitie, kernwaarden en 
hoofdlijnen van beleid te vertalen naar de eigen werkzaamheden. Daarbij richt Stichting 
ijgenwys en Anders zich op samenhang en op voldoende ruimte voor diversiteit en maatwerk 
in een open, lerend klimaat op weg zijn naar een eigentijds, flexibel en integraal beleid. 
De leiderschapsstijl binnen de stichting is inspirerend, coachend, reflecterend en 
ondersteunend. Met het oog op optimale inzet en ontwikkeling van de talenten van 
medewerkers besteedt Stichting ijgenwys en Anders de komende jaren (extra) aandacht aan 
de ontwikkeling en implementatie van het resultaatverantwoordelijk management, 
opleidingsbeleid, personeelsbeleid, loopbaanbeleid en Arbobeleid. Vanuit de visie ligt er ook 
een individuele verantwoordelijkheid bij de werknemers om invulling te geven aan eigen 
prestaties, opleiding, ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden. 
Indien gewenst of noodzakelijk is dat de loopbaan van de medewerker voortgezet wordt buiten 
onze instelling, wordt de medewerker op transparante wijze begeleid door de stichting. Een 
gezonde balans tussen werk, ontwikkeling, opleiding, motivatie en privéomstandigheden is 
een voorwaarde om de kwaliteit van zorg voor de toekomst te verbeteren de 
arbeidstevredenheid positief te beïnvloeden. 
 
Mensen die als begeleider werkzaam zijn bij de stichting zijn ervaren en gemotiveerd. Hebben 
bewust gekozen om te werken met betreffende doelgroepen in kleinschaliger eenheden en 
zorg. Begeleiders die zorg en aandacht aan bezoekers belangrijker vinden dan de 
bureaucratie. 
De totaal 4 fte wordt doorgaans opgevuld door 5 tot 7 parttime medewerkers die in een 
structureel weekrooster hun werkzaamheden uitvoeren. 
De vaste medewerkers worden ondersteund door een aantal zzp’ers die bij ziekte en verlof 
ingezet worden om continuïteit te garanderen. 
 
Medewerkers zijn voldoende tot goed verzekerd en er wordt pensioenpremie afgedragen. 
Sinds januari 2021 is de cao-gehandicaptenzorg leidend. 
 
De stichting biedt stageplaatsen in bol en bbl leerweg, er zijn leermeesters onder de 
begeleiders aanwezig. 
 
Alle medewerkers beschikken over de vereiste startkwalificatie, hebben en volgen de vereiste 
bijscholing. 
 
Gezien onze werkwijze willen wij investeren in het persoonlijke leiderschap van onze 
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. 
Vergroten van persoonlijk leiderschap draagt bij aan het organiserende vermogen (zelfregie), 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. Het draagt bij aan de weerbaarheid, vitaliteit 
en daarmee aan de veranderkracht van de medewerkers (positieve gezondheid). Naast het 
delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bieden we ruimte om te 
experimenteren met nieuwe werkwijzen en ondersteunen we onze medewerker met trainingen 
en coaching. 
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De weg naar meer verantwoordelijkheid, zelfregie en eigenaarschap is niet vanzelfsprekend. 
Voor sommige medewerkers zal dit vragen om tijd en ruimte om met ondersteuning te mogen 
leren. Er wordt wel gezegd “cultuur volgt structuur” echter een cultuur is zelden veranderd als 
gevolg van een structuurwijziging. Een structuur kan wel ruimte bieden om te veranderen met 
de juiste ondersteuning. Daarom kiezen we nadrukkelijk voor de mogelijkheid voor 
medewerkers om te mogen experimenteren. Experimenteren is een veilige manier voor 
medewerkers om te leren omgaan met zelfregie en eigenaarschap en draagt bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling en werkplezier 
 

 
 
 
8.Bestuursbeleid 
 
Het bestuur wordt gevormd door minimaal 3 mensen. Binnen de statuten is dit verder 
geregeld. 
De raad van toezicht/advies bestaat uit minimaal 3 personen. Binnen het regelement Raad 
van Toezicht wordt dit verder behandeld. Beiden te vinden op de website. 
De begeleiders zijn al zorgprofessionals, bestuursleden hebben bij voorkeur een andere 
achtergrond waardoor er een ander netwerk ontstaat als alleen zorg. 
 
 
 
9. Financiën en administratie 
 
Financieel gezond: 
Stichting ijgenwys en Anders is een financieel gezonde zorginstelling. Binnen de huidige 
bedrijfsvoering. 
Voor de ondernemersgericht activiteiten zullen er financiële middelen gezocht dienen te 
worden. Zonder een goede financiële basis in exploitatie en vermogen zijn voorafgaande 
hoofdlijnen onbereikbaar. Stichting ijgenwys en Anders moet daarom positieve financiële 
resultaten bereiken, zinnig en zuinig met middelen omgaan en financiële risico's verantwoord 
spreiden en opvangen. Op die manier ligt er ook een stevige basis voor verantwoording over 
Stichting ijgenwys en Anders ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. 
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Promotie en middelen: 
Doorstroom, natuurlijk verloop en behalen van doelen zijn de oorzaken van verloop, daardoor 
zal er een constante ontwikkeling moeten zijn om instroom te behouden die nodig is voor een 
gezonde financiële huishouding. 
Om de bekendheid hiervoor te verkrijgen/ behouden is er op elke busreclame geplaatst, word 
er op de lokale radio geadverteerd als ook brengen we regelmatig nieuwe folders naar 
indicatie gevers. Een actieve rol op sociale media, regelmatig veranderingen op de website. 
 
 
Bestedingsbeleid 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst 
zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede 
laat komen aan de doelstelling. 
In artikel 16 van de statuten wordt de bestemming van het liquidatiesaldo beschreven. Daarin 
staat vermeld dat het “niet anders wordt bestemd dan ten behoeve van een ANBI 
gerangschikte organisatie dan wel, in voorkomend geval, ten behoeve van een andere 
organisatie welke het algemeen belang dient of van een buitenslandse instelling die uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.” 
De vaste inkomsten welke de stichting zal ontvangen, is voor de begeleiding van de cliënten. 
Met diverse zorgaanbieders is er een overeenkomst voor de begeleiding die de stichting geeft 
aan de mensen binnen de dagbesteding. Door deze zorgaanbieders wordt een vergoeding 
aan de stichting verstrekt. 
Daarnaast heeft de stichting een basisovereenkomst Sociaal domein WMO geïndiceerde 
dagbesteding met de gemeenten in de regio en is de Stichting participant in Coöperatie de 
Hesterhuizen voor de inkoop van WLZ zorg 
Aangezien niet ieder persoon via deze contracten kan lopen zal een deel van de vergoeding 
voor begeleiding via het persoonsgebonden budget (PGB) komen. Het streven is dat de 
inkomsten voor begeleiding minstens de kosten voor begeleiding dekken. 
Verder zal de stichting aanspraak doen op giften of sponsoring vanuit de omgeving. Hierbij 
denkende aan bedrijven, gemeentes en personen. De bedrijven welke activiteiten/projecten 
hebben opgestart met onze hulp hebben mogelijk een positief resultaat hiermee behaald. 
De stichting heeft begeleiders in dienst welke gekwalificeerd zijn om met de mensen te werken 
welke zich aansluiten bij de stichting. Deze begeleiders zijn in dienst van de stichting wat een 
vaste kostenpost zal vormen. 
Verder wordt er jaarlijks gekeken wat er naast personeelskosten en overige bedrijfskosten 
overblijft voor de activiteiten/projecten. De overige gelden zullen worden verdeeld over de 
verschillende activiteiten/projecten. Het bestuur zal beoordelen welke verdeling de optimale 
nastreving van het doel van de stichting met zich mee brengt. 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Verkregen 
inkomsten worden ingezet ten behoeve van de doelstelling van de stichting en ten goede van 
de deelnemers. 
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10. Kwaliteitsbeleid 
 
Stichting ijgenwys en Anders conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg en doet jaarlijks 
verslag van haar activiteiten om de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren. 
De administratie zal voldoen aan de voorwaarden die door de wet en de accountantsdienst 
aan de bedrijfsadministratie worden gesteld. 
 
Ondanks dat dit beleidsplan start met de tekst dat we gaan van meetbare kwaliteit naar 
merkbare kwaliteit vinden we ook de meetbare kwaliteit belangrijk. Echter mag het meetbare 
nooit overheersend en leidend worden. 
De stichting zal trachten te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door 
stakeholders. Het meeste zal worden geborgd en vastgelegd in een HKZ/ISO certificering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 
blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 
komen aan de activiteiten van de doelstelling. 
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Huishoudelijk reglement 
Hoe de gang van zaken binnen een stichting is geregeld, staat in de statuten. 
Er is een apart huishoudelijk reglement voor het dagelijks functioneren. 
 
 
Clientadministratie 
De dossiervorming van bezoekers gebeurt conform de eisen en voorschriften die gesteld 
worden door de wetgever. 
In het kader van de AVG zijn er maatregelen getroffen op het gebied van digitaal beheer van 
begeleidingsplannen en het uitwisselen van gegevens. 
Het registratiesysteem en urenverantwoording zullen altijd voldoen aan de eisen die daaraan 
gesteld worden. 
 
 

 
 
11. Missie en Visie 
 
 
Wij bevorderen de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een beperking of 
aandoening door het bieden van gerichte dagbesteding waarin elk mens kan ontwikkelen door 
met lef voorbij de beperking te kijken. 
Dagbesteding gericht op de ontwikkeling van elk mens. Willen, kunnen, durven en doen. 
Trots op anders zijn. Liever samen dan in je een(d)tje is onze visie verpakt in een concept. 
“Kwaliteiten gaan boven beperking”, is de uitspraak van Emiel van Doorn, trainer en 
grondlegger van Stichting Ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (Stibco). 
 
Hoewel het concept van M.I.S.C. Gericht is op de ontwikkeling van een kind blijft het toch zo 
dat we ons hele leven blijven ontwikkelen. 
 
Elk mens heeft groeimogelijkheden. En iedereen heeft er recht op dat er iemand is die 
vertrouwen heeft in zijn capaciteiten(kwaliteiten). Natuurlijk bestaan er verschillen in 
mogelijkheden van mensen. 
We worden nou eenmaal niet allemaal piloot, professor of topsporter. Niemand maakt echter 
gebruik van al zijn capaciteiten. Dat betekent dat elk mens ontwikkelstappen kan zetten en 
groeien. Er is maar één mits: Groeien doet iemand niet alleen, maar samen met mensen in 
zijn omgeving. Mensen die geloven in hem en zijn capaciteiten(slagingskansen) én die al 
kunnen wat hij zelf nog niet helemaal kan. 
 
 
 
 
 
 
Visie op ontwikkeling 
De mens is een open systeem 
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De mens is veranderbaar/mobiliseerbaar 
De ontwikkeling van een mens kent geen plafond 
Een 'gevoel' van veiligheid is het vertrekpunt van veranderbaarheid/modificatie 
De mens ontwikkelt zich op basis van interactie 
Interactie is een reflectief proces, waarbij de ongelijke partijen op basis van gelijkwaardig 
communiceren 
Niet communiceren is niet mogelijk 
De intentie van interactie is het faciliteren van zelfontwikkeling 
Zelfontwikkeling vindt plaats binnen de context van een cultuur (in tijd en plaats) 
Zelfontwikkeling is risico's aangaan om het nog niet gekende te ontdekken 
Een volgende stap in ontwikkeling vindt plaats na het verwoorden en verinnerlijken van de 
vorige stap 
 
(Visie op ontwikkeling is een afgeleide van de visie van Stibco, het opleidingsinstituut tot 
mediërend leren MISC) 
 
Voor een optimale ontwikkeling is een omgeving nodig waar de bezoekers zich veilig, 
geborgen en uitgedaagd voelen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is daarbij een 
belangrijke pijler. 
Stichting ijgenwys en Anders verwacht van de begeleiders, dat zij voor de doelgroep deze 
veilige en liefdevolle omgeving bieden door respect voor de persoon, het geven van aandacht, 
ondersteuning in een harmonieuze sfeer, voorbeeldgedrag, uitstralen van natuurlijk gezag, het 
durven stellen van normen en structurerend durven optreden. 
 
Het streven van Stichting ijgenwys en Anders is in kleinschalige setting, flexibel, 
klantvriendelijk te werken en onderscheidend te zijn naar andere instellingen. Dit bezien vanuit 
gezichtspunt van verwijzers, de bezoekers de wettelijke vertegenwoordiger(s), ouders/ 
verzorgers 
 
 
Kernwaarde: 
Stichting ijgenwys en Anders gaat uit van de volgende kernwaarden: 
 
Deelnemer gericht: wij zijn er op de eerste plaats voor de vraag van onze deelnemers: 
betrouwbaar, bekwaam en veilig. 
Wij verbeteren en vernieuwen, dagbesteding en activiteitenaanbod. 
Ondernemend: wij zijn zorgondernemers, gericht op de ontwikkeling van deelnemers met een 
open oog voor medewerkers 
 
 
Ambitie: 
Stichting ijgenwys en Anders biedt dagbesteding aan elk mens met een beperking. (In een zo 
breed mogelijke doelgroep). 
Stichting ijgenwys en Anders ondersteunt mensen bij de verbetering van hun gezondheid en 
hun maatschappelijke participatie. 
De voorgaande hoofdtaken gebeuren: -uitgaande van de vraag van de deelnemer; -gericht op 
optimale participatie in werk, sport, wonen en onderwijs; -op basis van gerichte dagbesteding; 
-met kwaliteit van specialistische begeleiding, organisatie, service en gastvrije bejegening; -
veilig, tijdig en efficiënt. 
Ter verbetering van de ontwikkeling van elk mens investeert Stichting ijgenwys en Anders in 
onderzoek en productvernieuwing, opleiding en onderwijs. 
Stichting ijgenwys en Anders streeft ernaar een erkend activiteitencentrum te blijven. 
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Stichting ijgenwys en Anders verleent diensten aan derden op het gebied van dagbesteding, 
advies m.b.t. woon en werkplek aanpassingen. 
Stichting ijgenwys en Anders zal een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidig en nieuw 
personeel, gericht op optimale benutting van talenten, groei en ontwikkeling. 
 
 
 

 
 
 
In het licht van missie, visie, ambitie en kernwaarden beoordelen we externe en interne 
ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
12. Marktpositie en netwerkvorming 
 
 
Groei is noodzakelijk: 
Naast kwalitatieve groei is toename van de omzet nodig: om een sterke speler te kunnen zijn 
in het krachtenveld van overheid, zorgverzekeraar, WMO en collega-zorgaanbieders, om als 
relatief kleinen en gespecialiseerde speler een concurrerende markt blijvend te kunnen 
beïnvloeden en om een stevige kwalitatieve en financiële basis voor de continuïteit te creëren. 
Door groei is Stichting ijgenwys en anders bovendien een aantrekkelijke werkgever en kan zij 
meer doen aan kennisontwikkeling en verdere specialisatie. Groei op eigen terrein is mogelijk, 
maar wel eindig. Spreiding over het samenwerkende gemeentegebied biedt betere 
mogelijkheden voor naamsbekendheid,  toegankelijkheid voor deelnemers en cliënten en 
contracteermogelijkheden voor zorgverzekeraars en gemeente. Daarom zal ook groei op één 
of meer plaatsen in de regio een bijdrage leveren aan continuïteit en positie van Stichting 
ijgenwys en Anders op langere termijn. 
 
Ondernemersklimaat: 
Stichting ijgenwys en Anders wil als zorgonderneming intern een goed ondernemingsklimaat 
ontwikkelen. Voor de medewerkers moet het aantrekkelijk zijn mee te gaan in de lijn van 
ondernemerschap en verbetering. 
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Zelfstandige speler: 
Stichting ijgenwys en Anders blijft een zelfstandige speler op de markt van dagbesteding. Het 
gespecialiseerde karakter van Stichting ijgenwys en Anders verdiend het -gezien positieve 
evaluaties en reacties van belangrijke stakeholders- om gezien te worden behouden. 
Dat kan alleen maar wanneer Stichting ijgenwys en Anders in de sector als een belangrijke en 
sterke partner gezien wordt, die zelfstandig optreedt en niet afhankelijk is van complexe 
besluitvorming in grotere organisatieverbanden. Tegelijk kiest Stichting ijgenwys en Anders 
voor samenwerking met anderen waar dat meerwaarde oplevert, organisatie zorgboerderijen, 
inkooporganisatie e.d. 
 

 
 
 
 
13. Ondernemen met beleid 
 
Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover 
zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu onderzoekt nieuwe mogelijkheden en deelt graag haar kennis met 
iedereen in de zorg en ieder ander die nieuwsgierig is. 
 
Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal 
Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Zodat de zorg ook op lange termijn goed is voor 
mensen, voor de planeet en voor de welvaart. En dus niet leidt tot extra vervuiling of 
gezondheidsklachten. 
 
Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen zorg. En in de zorg is steeds meer kennis 
over technologie en medicijnen. Maar deze hulpmiddelen leiden soms tot extra 
milieuvervuiling. De ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de Green Deal doen 
bijvoorbeeld hun best om zo min mogeCO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030 
Zorgorganisaties houden bij nieuwe gebouwen, vervoer en inkooprekening met 
energiebesparing. En met het gebruik van duurzame energie. In 2030 moet de CO2-uitstoot 
van de zorg 49% minder zijn dan in 1990. In 2050 moeten alle zorgorganisaties 
klimaatneutraal werken. Dit zijn dezelfde doelen als de doelen in het Klimaatakkoord. 
 
Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen 
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Zorginstellingen willen minder grondstoffen verspillen. En bij de inkoop rekening houden met 
het hergebruik en recyclen van grondstoffen (circulair inkopen). Dat kan bijvoorbeeld bij de 
inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bedrijfskleding. Ook willen 
zorginstellingen maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat betekent dat zij dat doen met 
aandacht voor het milieu en voor sociale aspecten. Zoals goede werkomstandigheden bij de 
productie van goederen, aangepast werk en het tegengaan van voedselverspilling. 
 
Gezonde werk- en leefomgeving 
In zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen, komt nog meer aandacht voor een 
gezonde leef- en werkomgeving. Bijvoorbeeld met meer mogelijkheden voor beweging en 
ontspanning voor patiënten, maar ook voor het personeel. Maar bijvoorbeeld ook een tuin die 
zorgt voor een groene leefomgeving bij zorginstellingen. 

 
 
 
In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. 
Stichting ijgenwys en Anders draagt bij aan het veilig hergebruiken van materialen. We helpen 
bij het afwegen van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. 
 
 

14. Waar gaan we naar toe? 
 
     De tijd staat niet stil, de wereld veranderd, mensen veranderen, zorgvragen veranderen. 

De tijd staat niet stil, we veranderen de wereld, we veranderen mensen, zorgvragen blijven. 
Van zorgzame samenleven naar een participatie samenleving, die kanteling is al enige 
jaren  bezig. 
 
Wat is participatie in de zorg. 
Familieparticipatie is de vanzelfsprekende en gelijkwaardige samenwerking in een 
zorginstelling tussen zorgmedewerkers en familie ten behoeve van de kwaliteit van leven 
van een cliënt. ... Voor cliënten zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, 
warmte, zingeving en levensvreugde. 
 
Wat is familie participatie 
Familie is onmisbaar voor het welzijn van een mens. Het sociale netwerk van een mens 
hóórt bij iemand. Voor mensen zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, 
warmte, zingeving en levensvreugde. Ook voor familieleden is een betekenisvolle bijdrage 
waardevol. Door goed contact met de zorgmedewerkers, voelen familie en vrienden zich 
serieus genomen. Dat heeft een positief effect op de samenwerking. Voor 
zorgmedewerkers zijn familie en vrienden een belangrijke bron van informatie. 
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Wat zijn de rollen van familieleden? 
Partner in zorg of mede-zorgverlener. Ze verlenen zorg en leveren een bijdrage aan de 
kwaliteit van leven van de zorgvrager. Dit kan in allerlei vormen. 
Hulpvrager bij dreigende overbelasting. 
Persoonlijke relatie: partner, kind, vriend of kennis. 
Expert: familie weet alles over de zorgvrager. 
Welke rol het meest aan de orde is, kan van tijd tot tijd verschillen. Bij de rollen van familie 
of mantelzorgers horen verschillende activiteiten van de beroepskrachten. In het SOFA-
model ziet dit er als volgt uit: 
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SOFA = Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen 
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Naast het bieden van gerichte dagbesteding waardoor mantelzorgers worden ontlast worden, 
hun eigen afspraken kunnen naken en of een werkzaam leven kunnen hebben. 
Willen we een vangnet voor indicatiegevers zijn, hierbij helpen adviseren over de juiste 
ondersteuning. Waarbij we de zorgvrager weer kunnen helpen met richting geven waar de 
juiste zorg, ondersteuning en of hulpmiddelen te vinden. 

Daarnaast kunnen we, zijn we ingericht voor en hebben de capaciteit en ervaring om andere 
en ook startende zorgondernemers/organisaties stichtingen en zzp’ers te adviseren en 
faciliteren op de volgende gebieden. 

Advies en begeleiding maken ondernemersplan, Opzetten stichting, Opzetten/ uitvoeren 
dagelijkse administratie/ jaarrekening, Facturatie, Bijscholing, Clientvolgsysteem, Protocollen 
en formulieren. Hoofdaannemer-schap, Vervoer, WTZa, AGBcode, Beheer en realisatie 
website, mail, zorgmail, Begeleiding en ondersteuning van kwaliteitsplan tot certificering. 

Dit op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. 

Waar wij niet bij ondersteunen, hooguit adviseren. 
Locatie, Inrichting, Vergunningen, Personeel, Startkwalificatie, Activiteiten, Instroom (wel 
doorstroom als het passend is). 

Hierbij rekening houdend dat wij een sterke regionale binding hebben. 



Stichting ijgenwys en Anders 
Trots op Anders zijn. 

Dagbesteding voor als het nodig is. 
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