
Memo 
Aan: Alle medewerkers Heerlen STAND-BY! 

Van: Vakgroep kwaliteit 

Datum: 11-07-2022 

Betreft Nieuwsbrief kwaliteit 

De afgelopen periode zijn er een heel aantal zaken veranderd op het gebied van kwaliteit binnen 
STAND-BY!. Om zeker te weten dat je helemaal mee bent, zetten we ze even op een rijtje. 

• Cliëntmappen 

• Gezinsplan 

• Methodisch handelen 

• Privacyverklaring - Geen toestemmingsverklaring meer 

• Bereikbaarheid buiten kantooruren 

• Lunchbijeenkomsten 

• Extra training meldcode: schadelijke praktijken 

Let op, de linkjes in deze nieuwsbrief werken alleen als je bent ingelogd op intranet Stand-by. 

Cliëntmappen 

Binnenkort krijgt ieder SBT cliëntmappen. Deze kan de intaker of maatschappelijk werker meegeven 
aan nieuwe cliënten, met een korte uitleg.   

In iedere map zitten in elk geval de volgende folders: 

• Een algemene folder 

• Een klachtenfolder 

• Folder MEE 

• De spelregels 

• De folders van de buurtpunten in het gebied. 

We beginnen met 50 mappen per SBT, als ze op zijn, kun je bij Alice Dohmen 
(a.dohmen@heerlenstandby.nl) nieuwe aanvragen.  

Gezinsplan 

Met gemeente, Team Toegang en Jens hebben we afgesproken te gaan werken met het standaard 
Zuid-Limburgse gezinsplan. Hierin wordt geen gebruik gemaakt van de ZRM. Wel worden de doelen 
(op hoofdlijnen) per organisatie benoemd. Deze doelen bepaal je samen met de ketenpartners. De 
regisseur beheert het plan. Je laat de regisseur weten óf je het doel behaald hebt of niet.  

In plaats van de ZRM maken wij nu ook een analyseverslag. Deze is in plaats van de intake gekomen. 
In Kedo heet dit tabblad vraagverheldering.  
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Regie hangt nauw samen met het gezinsplan. Wat houdt regie precies in? Welke taken heeft een 
regisseur, en wat hoort niet bij de regisseur thuis? Wie heeft wanneer regie? Er is een werkgroep 
opgestart rondom dit thema vanuit de gemeente, naar aanleiding van het onderzoek naar de 
burenruzie van afgelopen winter. Daarnaast is ook Sanne Eggen, van de training Samen voor 
Veiligheid, bezig met het vormgeven van een training rondom dit thema.  

Je vind het gezinsplan in de kennisbank, en in Kedo, tabblad informatie, onder formulieren HSB. 
Meer informatie over het gezinsplan vind je in de kennisbank. 

Methodisch handelen 

Afgelopen jaar waren er signalen dat  het methodisch kader niet meer helemaal passend was. Het 
paste niet goed bij ons uitgangspunt positieve gezondheid, en werd onvoldoende gebruikt.  Het 
methodisch kader is besproken met intakers en maatschappelijk werkers. Ook is er een werkgroep 
samengesteld bestaande uit 2 intakers, 2 maatschappelijk werkers, 2 begeleiders, een 
gebiedsmanager en staf kwaliteit. 

Wat er precies veranderd is, kun je nalezen in de kennisbank. 

Ook alle begeleiders worden geïnformeerd. Voor gebied 1 en 2 is dit al gebeurd, voor gebied 3 en 4 
worden twee bijeenkomsten na de zomer gepland.  

In het najaar volgt ook een (verplichte) opfriscursus Kedo voor alle medewerkers.  

Privacyverklaring 

We stappen in veel gevallen af van het toestemmingsformulier. In elk geval voor het aanmaken van 
een dossier. In plaats daarvan gaan we werken vanuit het transparantie-beginsel, en met een 
privacyverklaring. Deze gaat zowel over het aanmaken van een dossier, als over informatie delen. 
(Deze zit nu nog niet in de cliëntmap, maar zal daar in de toekomst wel aan toegevoegd worden.) 
Momenteel wordt de nieuwe werkwijze nog afgestemd met Jens en Team Toegang (expertiseteam), 
daarna verspreiden we het en kunnen we er mee aan de slag.  

In een aantal gevallen zul je nog expliciet toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld als je informatie 
opvraagt bij huisarts of behandelaar. Er zal ook een nieuw toestemmingsformulier komen, zodat het 
verzoek binnen het SBT overgedragen kan worden.  

Meer informatie en de privacyverklaring zelf vind je binnenkort in de kennisbank.  

Na de zomervakantie plannen we een (digitaal) moment voor meer uitleg en waar je vragen kan 
stellen. Tussentijdse vragen kunnen naar Sacha van Ruth, s.van.ruth@heerlenstandby.nl.  

Bereikbaarheid buiten kantooruren 

Burgers moeten weten waar ze buiten kantooruren terecht kunnen als ze dringende hulp nodig 
hebben. Jij moet weten, waar je terecht kan als je een spoedeisende zaak hebt, die, zoals dat vaak 
gaat, binnenkomt op carnavalsmaandag of op een  vrijdagmiddag om half vijf.  

Deze informatie is opgenomen in de kaart: bereikbaarheid buiten kantooruren. De kaart is 
bedoeld voor medewerkers.  

https://www.heerlenstandby.nl/kb/1gezin1plan1regisseur/
https://www.heerlenstandby.nl/kb/methodisch-handelen/
mailto:s.van.ruth@heerlenstandby.nl
https://www.heerlenstandby.nl/kb/onplanbare-zorg-en-zorg-buiten-kantooruren/
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De informatie voor de burger kun je gebruiken voor het signaleringsplan of veiligheidsplan.  

Lunchbijeenkomsten 

De lunchbijeenkomsten kun je nu terugvinden op intranet. In de zomer worden geen 
lunchbijeenkomsten georganiseerd.  

Extra training meldcode 

De e-learnings van de meldcode zijn nog beschikbaar tot 1 december 2022. Daarna worden ze 
uitsluitend nog aan nieuwe medewerkers aangeboden.  

Er is nu ook een e-learning schadelijke prakijken. Deze gaat in op zaken als huwelijksdwang, 
eergerelateerd geweld, achterlating en genitale verminking. Je vindt hem vanaf 1 augustus als je 
inlogt op de site van de Augeo-academy.  

In het najaar volgt er nog een presentatie over de meldcode door de aandachtsfunctionarissen.  

https://www.heerlenstandby.nl/kb/lunchbijeenkomsten/
https://www.augeo.nl/nl-nl/login/

