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Inleiding 

 

Met dit jaarverslag informeren we u over de activiteiten en behaalde prestaties van Stichting 

OOK Begeleiding in 2017. In 2017 is Stichting OOK Begeleiding weer gegroeid en zijn intern 

ingrijpende verandering voorbereid, uitgewerkt en gestart om nog professioneler en effici-

ent de gewenste zorgverlening aan onze cliënten te blijven geven. Wat dit betekent voor 

onze cliënten, de medewerkers en de organisatie kunt u in dit verslag lezen.  

De jaarrekening 2017 wordt samen met dit jaarverslag 2017 gedeponeerd bij het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals gesteld in de Wet Toelating Zorg Instellingen 

(WTZI). Vanaf 1 januari 2015 zijn er eisen gesteld aan de maatschappelijke verantwoording 

op het gebied van jeugdhulpverlening. Over deze eisen wordt vanaf 2017 een andere ver-

antwoording afgelegd dan in het jaarverslag.  

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag. Indien u vragen heeft, nodigen wij u 

uit om contact met ons opnemen. 

 

 

Henny van der Pol-Spierings en Herman van der Pol, dagelijks bestuur 

27-2-2018  
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Over de organisatie 
 

Missie, visie, kernwaarden en doelgroep 
 

Het meerjarenbeleid is aangescherpt en vastgesteld voor 2017 – 2019. Daarin staat: 

 
Missie  

Op het gebied van Autisme en aanverwante stoornissen, zo breed mogelijk, compleet moge-

lijk en op de cliënt afgestemde zorg bieden. Vanuit kennis, professionaliteit en innovatie. 

Gericht op (het bereiken van) een zo groot mogelijk mate van welzijn, autonomie, regie over 

het eigen leven en levensvreugde voor de cliënt. Uitgaande van gelijkwaardigheid, respect 

en integriteit.  

 

Visie   

Fungeren als een professionele, cliëntgerichte en innovatieve lokale zorgverlener, waarbij 

wordt gestreefd naar het, op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijk 

verantwoorde basis, beantwoorden van de hulpvraag. 

 
Kernwaarden  

De kernwaarden van stichting OOK Begeleiding zijn:  

 Respect, integriteit, openheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en 

positieve benadering. 

 Holistisch en maatwerk: autisme heeft invloed op alle facetten van de ontwikkeling, dus 

een holistische benadering past daarbij, zo wordt begeleiding maatwerk.  

 Ecologisch verantwoord en innovatief: gericht op succes op de lange termijn en in de 

begeleiding ‘out of the box’ denken om goed aan te sluiten bij ieder mens. 

Doelgroep 
De doelgroep van Stichting OOK Begeleiding bestaat uit mensen: 

 met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), in alle leeftijdscategorieën.  

 in de directe omgeving van de persoon met ASS.  

 die geholpen zijn met het aanbod van Stichting OOK Begeleiding, geen diagnose hebben 

in het ASS, maar bijvoorbeeld wel ADHD, ADD, borderline hebben. 

 

Geschiedenis en werkgebied 
 

Stichting OOK Begeleiding is onder een andere naam maar wel met de huidige directie ge-

start in 2004, sinds 2012 heeft het de naam Stichting OOK Begeleiding en heeft een regiona-

le functie. De cliënten komen met name uit Zuidoost-Brabant. In 2017 is Stichting OOK Bege-
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leiding gestart in de Bommelerwaard en heeft een locatie in Zaltbommel geopend van waar-

uit contracten met een aantal omliggende gemeenten zijn afgesloten voor begeleiding. Er 

werkten eind 2017 vier medewerkers en de contacten met de gemeenten zijn goed. In 2018 

worden de mogelijkheden voor groepsbesteding en begeleid wonen onderzocht. 

In de afgelopen drie jaar heeft de decentralisatie van de financiering voor cliënten naar ge-

meenten veel betekend voor Stichting OOK Begeleiding. Steeds meer cliënten gingen van 

een persoonsgebonden budget naar zorg in natura, de communicatie met gemeenten werd 

daardoor intensiever en noodzakelijker.  Terugkijkend wordt het proces van afstemmen met 

gemeenten die in een decentralisatieproces zitten ervaren als zoeken naar een gemeen-

schappelijke taal en begrip voor elkaar. Belangrijk was het zoeken naar een goed evenwicht 

tussen pionieren en structuur, controleren en vertrouwen. De directie vervult steeds meer 

de rol van relatiebeheerder terwijl medewerkers de gemeentelijke contacten onderhouden 

op het gebied van contractverlengingen, indicaties en dergelijke. Inhoudelijk is er een ver-

schuiving zichtbaar naar doelgerichte financiering. Het spanningsveld dat hierdoor ontstaat 

tussen het bereiken van het doel van een cliënt en het beperkt, maar flexibel in kunnen zet-

ten van uren vraagt een nieuwe manier van kijken naar de zorgverlening.  

 

Organisatiestructuur  
 

Stichting OOK Begeleiding is de laatste jaren sterk gegroeid en medewerkers gaven aan be-

hoefte te hebben aan structuur, met name op het gebied van planmatig werken en commu-

nicatie. Stichting OOK Begeleiding merkte ook dat de organisatie de vragen van cliënten en 

gemeenten niet altijd meer naar eigen maatstaven kon oppakken. Hierdoor is een geplande 

verandering in de organisatiestructuur eerder en sneller voorbereid en gedeeltelijk inge-

voerd. 

Twee A-begeleiders groeiden door naar respectievelijk hoofd P&O en hoofd Bedrijfsbureau. 

Daarnaast is er een locatiemanager aangesteld in de nieuw geopende locatie in Zaltbommel. 

Besloten is dat de directie zich blijft focussen op groei van de organisatie en relatiebeheer, 

zowel intern al extern. De directie en managers vormen samen het managementteam. Hier-

door is er een gedeelde verantwoordelijkheid en is de organisatie in de aansturing minder 

kwetsbaar. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het managementteam 

zijn duidelijker gekaderd. Het takenpakket van hoofd personeelszaken en hoofd bedrijfsbu-

reau moet nog specifieker afgestemd worden met het takenpakket van de A-begeleiders.  
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Van het team van A-begeleiders zijn twee personen aangewezen om nieuwe- en lopende 

projecten op te pakken en gedelegeerde managementtaken uit te voeren. Denk hierbij aan 

de video-interactie-begeleiding, het opzetten van een centraal planningssysteem, enz. En 

tegelijk blijft de functie van A-begeleider daardoor helder; namelijk het begeleiden alle ove-

rige begeleiders. 

Eind 2017 bestond hiermee het team van A-begeleiders uit vier mensen die alle vier B-, C- en 

D- begeleiders ondersteunen. Zij vallen onder het hoofd personeel.  

Door deze verandering in de organisatiestructuur vroeg dit ook om een nieuwe communica-

tiestructuur, het aanpassen van het organogram en het aanpassen van functiebeschrijvin-

gen. De nieuwe organisatiestructuur heeft duidelijkheid gebracht in de organisatie, moge-

lijkheden geboden om de communicatie te verbeteren en  de werkdruk bij de A-begeleiders 

verlaagd en rust gebracht. In 2018 wordt verandering in organisatiestructuur verder geïm-

plementeerd.  

De werkzaamheden op het gebied van financiën, kwaliteit, veiligheid, personeels- en cliën-

tenadministratie zijn samengevoegd in het bedrijfsbureau. Er zijn stappen gemaakt in het 

meer gestructureerd en procesmatig werken. Medewerkers van het bedrijfsbureau worden 

aangestuurd door het hoofd bedrijfsbureau en zij kunnen elkaar in beperkte mate vervan-

gen. Gestreefd wordt naar een grotere mate van overdraagbaarheid om ook hier de kwets-

baarheid van de organisatie te verkleinen. 

 

Besturing van de organisatie 
 

Sturingscijfers zijn vanaf 2018 beschikbaar waarbij budgettering meer aandacht gaat krijgen. 

Van een soms net wat te reactieve houding gaat er meer proactief gestuurd worden. De 

strakkere bedrijfsvoering en de inzet van een financieel deskundige, hebben dit mogelijk 

gemaakt. Ruimte ligt er ook op het gebied van het vergaren van managementinformatie.  

Uitdaging voor het management is het houden van overzicht en beslissingen nemen die aan-

sluiten bij wat er in de praktijk nodig is en het, samen met de A-begeleiders, zorgen voor een 

goede communicatie in, naar en van de organisatie. Alles bij elkaar betekent dit een forse 

cultuurverandering, met name voor de directie en de medewerkers die vanaf het begin bij 

Stichting OOK Begeleiding betrokken zijn. De bevlogenheid en de passie van de directie zijn 

tijdens de groei onderdeel van de cultuur gebleven. 

De PDCA-cyclus wordt in het werken met cliënten en het ondersteunen van medewerkers 

zichtbaar toegepast. In het beheer van het kwaliteitssysteem komt dit in veel processen ook 

terug. Aandacht vraagt het toepassen van deze jaarlijkse cyclus bij onder anderen de mede-

werkerstevredenheidsonderzoeken, cliëntentevredenheidsonderzoeken en de interne en 

externe audits. 
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Systemen  
 

De plannen voor de vernieuwing van de ICT-systemen zijn aangepast aan de mogelijkheden 

van de organisatie. Door de hoge werkdruk die werd ervaren, is zorgvuldig omgegaan met de 

gemaakte keuzes hierin. Een NAS-server is in 2015 in gebruik gesteld. Er is echter besloten 

om hier niet mee te blijven werken maar naar de Cloud te gaan. Deze overgang wordt zorg-

vuldig voorbereid en waarschijnlijk in de loop van 2018 geïmplementeerd. 

De hardware-infrastructuur staat grotendeels en er is een nieuw urenregistratiesysteem 

voor personeel geïmplementeerd dat na veel inspanning is afgestemd op het cliëntregistra-

tiesysteem. Dit zorgt voor een flinke tijdsbesparing binnen het bedrijfsbureau en dit zijn te-

vens stappen om uitvoering te geven aan de nieuwe wet op de persoonsbescherming, de 

AVG. 

Er is ook aandacht geweest voor de verdere implementatie van Commit, het systeem waar-

mee met cliëntgegevens met externen op een betrouwbare manier wordt gecommuniceerd. 

Commit sluit aan bij de visie van Stichting OOK Begeleiding door de digitale veiligheid en 

tegelijk openheid voor de mensen die uitgenodigd worden in de communicatie.   

De administratie en verslaglegging van de intake van nieuwe cliënten kan vanaf eind 2017 

plaatsvinden in Qurentis, wat een forse besparing aan tijd en papier oplevert en een verbe-

tering in de privacybescherming van de gegevens op zal leveren in 2018 en verder.  

In 2017 is Zorgmail ingevoerd, hiermee worden persoonsgegevens beveiligd verstuurd naar 

externen. Alle medewerkers hebben uiterlijk in 2017 een nieuwe laptop en telefoon gekre-

gen die alleen voor zakelijk gebruikt wordt. Hierdoor is veiligheid van gegevens aanzienlijk 

vergroot.  

Een van de directieleden is aangesteld als functionaris gegevensbescherming in het kader 

van de nieuwe wetgeving Algemene Ordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Medewerkers  
 

Stichting OOK Begeleiding wil haar eigen cultuur, kernwaarden en werkwijze behouden, ook 

in dit jaar waarin Stichting OOK Begeleiding een bijzondere groei kende in haar personeels-

bestand. De bijzondere wijze van voeren van sollicitatiegesprekken is daarin een onderdeel. 

Tijdens deze gesprekken staan persoonlijke ontwikkelingen en het leren daarin zeker zo cen-

traal als het werken als begeleider. 

Het aantal mensen dat in dienst is gekomen was met name om langdurig zieken en zwange-

ren te vervangen, het structureel opvangen van overuren en voor de locatie in Zaltbommel. 
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Het bleek niet altijd makkelijk om personeel te vinden dat past bij de cultuur van Stichting 

OOK Begeleiding.  

Ook de introductie van medewerkers is erg belangrijk en daarom is er een inwerkprogramma 

van vier weken. De directie besteed veel aandacht aan het vertellen van de geschiedenis en 

de visie van Stichting OOK Begeleiding. Er wordt standaard video-interactie begeleiding inge-

zet bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze methodieken worden ook gebruikt bij 

intervisie en supervisie.  

In 2017 heeft Stichting OOK Begeleiding een organisatieverandering voorbereid en gestart, 

dit vroeg om herziening van de functiebeschrijvingen. In deze functiebeschrijvingen zijn de 

verantwoordelijkheden meer helder gemaakt door gebruik te maken van het competentie-

model. De verwachting is dat er hierdoor in de toekomst meer gestuurd kan worden aan de 

hand van de functiebeschrijvingen. 

Alle medewerkers zijn gekoppeld aan een A-begeleider en hebben minimaal elk kwartaal een 

gesprek met een A-begeleider waarbij onderwerpen aan de orde komen zoals casussen, 

handelingsplannen, vakliteratuur, de balans werk-privé en persoonlijk ontwikkeling. De fre-

quentie van de gesprekken en de onderwerpen kunnen afhankelijk van de behoeften en 

wensen van de medewerkers ook meer frequent plaatsvinden. De medewerkers leggen be-

sproken onderwerpen en afspraken van deze gesprekken zelf vast. Er is ook veel aandacht 

voor het team in Zaltbommel. Vragen die daarbij spelen zijn hoe om te gaan met een wat 

andere cultuur en hoe de verbinding vast te houden met medewerkers die op afstand wer-

ken. 

Het ziekteverzuim was hoog, namelijk 12%. Bij een aantal medewerkers heeft hierbij de ho-

ge werkdruk een rol gespeeld. De werkdruk is door het aannemen van nieuwe medewerkers 

minder verlicht dan gehoopt aangezien de zorg voor cliënten is blijven groeien. Het hoofd 

personeel heeft de begeleiding van langdurig zieke medewerkers opgepakt. Er gaat meer 

aandacht komen voor preventie en voor nazorg van langdurig zieke medewerkers na hun re-

integratie en ook voor het managen van capaciteit om werkdruk te handelen. 

Het veilige klimaat binnen Stichting OOK Begeleiding is niet goed meetbaar binnen een me-

dewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Naar verwachting is het dit veilige klimaat dat 

maakt dat medewerkers niet wachten op een MTO om hun mening te uiten over onderwer-

pen waar ze zich mee bezig houden. 

In 2018 wordt een keuze gemaakt of er een collectieve zorgverzekering aangeboden gaat 

worden. Ook wordt er onderzocht of er meer aandacht kan komen voor het stimuleren van 

een gezonde leefstijl van medewerkers. 
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Kwaliteitsmanagement en certificaten 

 
Stichting OOK Begeleiding is in het bezit van het HKZ-certificaat en heeft in 2017 met groot 

succes de hercertificatie behaald. Met het certificaat toont Stichting OOK Begeleiding aan 

dat zij voldoet aan wettelijk bepaalde (kwaliteits)eisen. Dit succes toont aan dat de inzet in 

2016 om het gehele kwaliteitshandboek te herzien, vanuit HKZ perspectief effect heeft.  

De groeiende organisatie en de professionaliseringsslag maakten dat er meer behoefte was 

aan het vastleggen van afspraken en standaardisatie. In de loop van 2017 is er meer met 

protocollen en richtlijnen gewerkt. Aandachtspunt is dat protocollen en richtlijnen ook direct 

ondersteunend zijn in de praktijk. De groeiende organisatie en het toenemende aantal do-

cumenten van het kwaliteitshandboek maken dat er behoefte is aan actualisatie van het 

systeem op het gebied van autorisaties, archivering en duidelijkheid voor welke functies do-

cumenten bestemd zijn.  

Het PSO-certificaat is boven verwachting al in 2017 gehaald. PSO staat voor Prestatieladder 

Sociaal Ondernemen en is een belangrijk keurmerk voor organisaties. Behalve inhoudelijke 

voordelen betekent dit certificaat dat er ook minder informatie aan gemeenten hoeft te 

worden overlegd en er minder tijd nodig is om de verschillende informatievragen van ge-

meenten te beantwoorden. Op het gebied van sociaal ondernemen besteed Stichting OOK 

Begeleiding veel aandacht aan preventie. In 2018 gaat Stichting OOK Begeleiding met de 

organisatie PSO in gesprek of preventie onderdeel van het keurmerk kan zijn.  

 

Inhoudelijke visie 
 

Het primair proces wordt uitgevoerd vanuit de visie van het boek ‘De nieuwe autoriteit’ van 

Haim Omer. Nadat in 2016 een succesvolle pilot op de afdeling woonbegeleiding is uitge-

voerd heeft dat team deze visie in 2017 geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze. Daarnaast is 

de visie van De Nieuwe Autoriteit in 2017 onder veel ambulante begeleiders ingevoerd. Een 

aantal medewerkers wordt tevens opgeleid als trainer (train de trainer). Medewerkers heb-

ben meer handvatten in de begeleiding gekregen en kunnen van daaruit meer rust en duide-

lijkheid bieden. Strijd of macht wordt vermeden en er is voor cliënten meer handelingsper-

spectief. Bijzonder is dat meerdere ketenpartners, op uitnodiging van Stichting OOK Begelei-

ding, deze training ook heeft gevolgd om meer gevoel te krijgen van de unieke visie van 

Stichting OOK Begeleiding op begeleiden.  

Bij een kleine groep cliënten blijkt dat de psychiatrische problematiek voorliggend is aan de 

benodigde begeleiding voor hun autisme spectrum stoornis. In dit geval draagt Stichting 

OOK Begeleiding cliënten over naar een passender vorm van zorg en begeleiding. Bij de inta-

ke van cliënten is hier ook aandacht voor, zo nodig worden cliënten verwezen naar een zorg-

aanbieder met een passender aanbod. Voor een deel van de cliënten die zijn uitgestroomd, 
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heeft de gemeente hun indicatie niet verlengd en zijn deze cliënten overgedragen aan gene-

ralisten.  

Er zijn in 2017 twee medewerkers gestart om te onderzoeken in hoeverre het functieprofiel 

van Childpoint als methodiek in het begeleiden van cliënten ondersteunend kan zijn. De eer-

ste ervaringen zijn zeer positief en in 2018 wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Ondernemingsraad 
 

Stichting OOK Begeleiding heeft in 2017 een ondernemingsraad (OR) opgericht bestaande uit 

drie leden. De eerste leden zijn geworven door de directie op basis van interesse, daarna 

heeft er onder personeel een verkiezing plaats gevonden. In 2017 hebben zij een reglement 

gemaakt, die aan de minimale voorwaarden voldoet van een OR. Eind 2017 zijn er nieuwe 

leden geworven. In 2017 is er nog geen advies gegeven aan de directie. In 2018 gaan leden 

een training volgen om meer in de rol van OR-lid te groeien.  

 

Governance en nevenfuncties directie  

 
De directie van Stichting OOK Begeleiding bestuurt onder toezicht van de raad van toezicht. 

Ze is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuit-

voering. De besluitvorming vindt sinds eind 2017 plaats in samenspraak met het manage-

mentteam. Stichting OOK Begeleiding onderschrijft de Zorgbrede Governancecode (2010). 

Het salaris van de directeur valt (ver) onder de grens die gesteld is in de Wet Normering Top-

inkomens.  

In 2017 zijn de statuten gewijzigd waarbij besloten is tot een tweehoofdige directie die het 

dagelijkse bestuur vormt. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk, maar heeft wel aan-

dachtspunten.  Herman van der Pol richt zich met name op de financiën en de interne be-

drijfsvoering, Henny van der Pol focust op relatiebeheer en kansen en mogelijkheden.  

Een van de directeuren, Henny van der Pol, vervult één nevenfunctie, namelijk (onbezoldigd) 

voorzitter van Stichting Ouder & Kindcentrum Helmond. De andere directeur heeft geen 

nevenfuncties meer. 

 

Samenstelling raad van toezicht 

 
De raad van toezicht telt in 2017 3 personen en bestaat uit Ron Werkman (voorzitter), Frank 

Verbeek en Linda Vorstenbosch. Bij het werven van eventuele uitbreiding van de RvT wordt 
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rekening gehouden met de benodigde expertise gezien de steeds strenger wordende wet- 

en regelgeving op toezichthoudend gebied.  

In zijn algemeenheid controleert de raad van toezicht of Stichting OOK Begeleiding haar be-

leid correct uitvoert en de financiën besteedt conform de gestelde doelen.  

Tijdens de raadsvergaderingen zijn onder andere de directiebeoordeling, het jaarverslag en 

de jaarcijfers aan de orde geweest. De raad van toezicht spiegelt de directie tevens op de 

zakelijke kant.  

De RvT streeft naar een 5 persoons bezetting. 

 

Samenwerking met andere organisaties 
 

De nauwe manier van samenwerking met Styx Automotive is beëindigd. Er wordt voor geko-

zen om geen nieuwe activiteiten op te zetten met andere partijen. Wel worden diensten van 

anderen ingekocht of worden cliënten doorverwezen. Dit is in een lijn met het beleid van 

gemeenten (financiers) die kiezen om te werken met één dossierhouder die eventueel met 

onderaannemers kan werken. 

In 2017 is er gebruik gemaakt van de diensten van een financieel expert van CFO. Er is ook 

gebruik gemaakt van de inzet van Maarten Verschuuren en Vyta. Het regelmatig inzetten 

van externen als een vorm van professionalisering werkt goed voor Stichting OOK Begelei-

ding.   
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Doelen 2017 
 

De directie heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het verdelen van taken en verantwoor-

delijkheden wat resulteerde in een onderverdeling in vier onderwerpen: organisatie – cliënt 

– personeel – ondersteunend. Bij de vier onderwerpen kunnen grofweg ook vier nu ma-

nagementteamleden gezien worden.  

Vorig jaar legde Stichting OOK Begeleiding verantwoording af door aan de hand van deze 

onderverdeling op doelen terug te kijken. Dit is ook nog de meest geëigende wijze voor 2017 

waarbij aangetekend moet worden dan de organisatie het meerjarenbeleidsplan niet in deze 

onderverdeling heeft opgesteld. 

De beleidsdoelen die daarin geformuleerd staan zijn uitgewerkt in KPI’s en deze KPI’s zullen 

dit jaar in de vier hoofdgroepen terug komen. De verwachting is dat in 2018 één structuur 

gekozen wordt van opstellen van doelen, evalueren en verantwoorden.  

Beleidsdoelen zijn geformuleerd op de volgende speerpunten: 

 Uitstekende zorg en begeleiding 

 Betrokken en deskundige medewerkers 

 Een veilige omgeving 

 Goede informatievoorziening en communicatie 

 Milieu en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 Goede marktpositie 

 Financieel gezond. 

De evaluatie van deze kpi’s staat voor begin 2018 gepland. De algemene indruk is dat zowel 

de structuur als het werken met doelen en kpi’s houvast biedt en richting geeft aan Stichting 

OOK Begeleiding. 

Hieronder staan de kpi’s en de geboekte resultaten van 2017 beschreven. 

 

Organisatie 
 

KPI: Stichting OOK Begeleiding registreert eisen, feedback en wensen van klanten en andere 

stakeholders en speelt hier op in.  

Resultaat: Door de verandering in de organisatiestructuur verwacht de organisatie weer op 

door Stichting OOK Begeleiding gewenst tempo en kwaliteit de vraag van opdrachtgevers en 

cliënten op te pakken. Ook is er nu ruimte in de organisatiestructuur om nieuwe veranderin-

gen en vragen op te pakken. 
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KPI: Organisatorisch zijn de processen gekoppeld aan verantwoordelijke medewerkers die 

vanuit de inhoud deze processen logisch inrichten en monitoren. 

Resultaat: De nieuwe organisatiestructuur gaat hier naar verwachting in bijdragen. Bij de A-

begeleiders is het bij de start van 2018 al merkbaar dat processen meer gevolgd en vormge-

geven kunnen worden. 

 

Cliënt 
 

KPI: Waar nodig wordt Commit ingezet in samenwerking met externe partners. 

Resultaat: zie het onderdeel Systemen van dit jaarverslag. 

 

Personeel 
 

KPI: Hebben medewerkers, geïnspireerd door het boek ‘Nieuwe Autoriteit’, zich verder ont-

wikkeld en kunnen deze visie toepassen binnen Stichting OOK Begeleiding. 

Resultaat: medewerkers hebben een interne cursus gedaan, de tweede ronde is op komst. 

‘Nieuwe Autoriteit’ krijgt in processen, werkwijze en attitude nu vorm op bij Beschermd Wo-

nen. 

KPI: Indien medewerkers uitvallen wordt in hun (intern) re-integratie traject aandacht be-

steed aan het inzetten van ervaringen. Afspraken hierover worden vastgelegd.  

Resultaat: door een hoofd personeel aan te stellen die ook verantwoordelijk is voor zieke 

medewerkers is naar verwachting de voorwaarde geboden om dit uit te voeren. Bij de mees-

te medewerkers waar dit speelt, is dit resultaat bereikt in 2017. 

 

Ondersteunend 
 

KPI: communiceert Stichting OOK Begeleiding met netwerkpartners wat hun unieke kracht is 

in de begeleiding van cliënten. 

Resultaat: 

 Aan de training voor de nieuwe Autoriteit deden ambtenaren van de gemeente mee, 

een manier om de kracht van Stichting OOK Begeleiding zichtbaar en tastbaar te ma-

ken. 
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 Stichting OOK Begeleiding denkt in mogelijkheden en oplossen van problemen die 

voor lange termijn vast te houden zijn, bijvoorbeeld het oplossen van uitvallers op 

scholen.  

KPI: In 2018 is de Ondernemingsraad een actief orgaan, waarin medezeggenschap geborgd 

is.  

Resultaat: in 2017 is er een OR actief geworden die nog zoekende naar de wijze waarop me-

dezeggenschap vorm zal krijgen binnen de organisatie. 

 

KPI: In 2018 zijn alle wetten die van toepassing zijn op Stichting OOK Begeleiding helder in 

kaart gebracht en worden jaarlijks geëvalueerd. 

Resultaat: De organisatie kent een lijst met wet- en regelgeving en heeft deze eind 2017 ge-

evalueerd. 
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Kerngegevens  
 

Personeel 

 

Op 31-12-2017 telde de organisatie 40,5 FTE. Er werden 25 mensen aangenomen en 4 men-

sen zijn uit dienst gegaan.  

 

 

Het ziekteverzuim was in 2017 hoger dan in 2016, zie ook hoofdstuk 1. In 2017 waren er 6 

mensen met zwangerschapsverlof of adoptieverlof. In vergelijking met 2016 waarin er dit 2 

mensen waren is dit behoorlijk gegroeid. 
N.B. Landelijk gemiddeld ziekteverzuim 2016 is op basis van de eerste drie kwartalen 2017. 

 

 

1 
3 

5 

10 
14 

16 

23 
27 

29 

36 

48 

64 

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

hoeveel personeelsleden heeft OOK op 31-12-17? 

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ziekteverzuim 

SOB Landelijk gemiddeld



 

jaarverslag 2017 – Stichting OOK Begeleiding 

 

17 

 
 

Wat opvalt is dat er in verhouding minder mannen dan in 2016 bij Stichting OOK Begeleiding 

werken. Wel zijn er meer mensen boven de 30 jaar in dienst dan vorig jaar aangezien er 

meer behoefte was aan ervaren medewerkers.  

 

 

 
 

Voor de organisatie was 2016 een relatief zwaar jaar, dat uiteindelijk goed is doorstaan. Er is 

voor gekozen om iets minder stagiair(e)s aan te nemen om hen een goede begeleiding te 

kunnen bieden.  
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Cliënten 

 
Eind 2017 was het aantal cliënten 205, de groei was dus beduidend lager dan de jaren er-

voor. In 2016 was de groei nog 20% daar waar die in 2017 5% was. Wel bleek in 2017 dat de 

voor veel cliënten de individuele begeleidingsvraag was gegroeid. 

 

In lijn met 2016 is er in 2017 geen collectieve cliëntenmedezeggenschap opgericht. De be-

lastbaarheid van zowel de cliënten als de ouders is zeer beperkt. In 2016 is er een uitgebreid 

cliënttevredenheidsonderzoek geweest. Om cliënten en hun naasten niet te overbelasten, 

wordt dit onderzoek een keer in de twee jaar uitgevoerd. Daarnaast zijn de leden van het 

managementteam laagdrempelig benaderbaar voor cliënten en hun naasten voor hun vra-

gen en opmerkingen. 

 

Verhouding van het aantal cliënten per begeleidingsvorm in 2017 

Verdeling begeleiding 

Ambulant 85% 

Begeleid wonen 6% 

Beschermd wonen 3% 

Lijn64 6% 

  Ambulante begeleiding 

BSDB 14% 

Individuele begeleiding 95% 

Logeeropvang 10% 

Dagbesteding 4% 
NB. Dit is meer dan 100% omdat sommige cliënten van meer dan één vorm van begeleiding gebruik maken. 
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Regio van Stichting OOK Begeleiding eind 2017 
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Aantal cliënten per gemeente 

  2016 2017 

Geldrop 107 105 

Eindhoven 22 28 

Helmond 14 12 

Deurne  11 6 

Nuenen 10 7 

Someren 6 5 

Laarbeek 5 0 

Veldhoven 5 5 

Bergeijk 3 0 

Valkenswaard   6 

Mierlo   5 

Overig 12 26 

      

  195 205 

   

 

Klachten en incidenten 

 

Aantal klachten 0 

Aantal incidenten 12 

 
Klachten 
In de feedbackformulieren worden informele en formele klachten maar ook feedback gerap-
porteerd. Op deze wijze komt deze informatie in het systeem en kan er gemonitord worden. 
Uit de analyse van de in 2017 ingevulde feedbackformulieren wordt de weerspiegeling van 
de groei van de organisatie en de ruis die ontstaan is in de communicatie als gevolg van per-
sonele krapte door onder andere ziekte. Aan deze punten werd op het moment van feed-
back geven al gewerkt door de organisatie.  
 
Incidenten 
De incidentmeldingen betreffen vooral kleine ongelukken en zaken die te maken hebben 
met het gedrag van cliënten wat inherent is aan de doelgroep. Door de invoering van de me-
thodiek ‘ De nieuwe autoriteit’ waardoor er minder op autoriteit gestuurd hoeft te worden is 
de verwachting dat deze incidenten zullen afnemen. 
 
Wachttijden 

De wachttijden vallen binnen de Treeknormen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het 

woord intake begin 2017 nog voor onduidelijkheid zorgde binnen het monitoren van de 

wachttijd. Intake werd binnen Stichting OOK Begeleiding gebruikt voor een aanmeldgesprek, 

waarna aanvraag van indicatie nog moest starten. Er is in 2017 gezorgd voor eenduidigheid 

in deze begrippen.   
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Risicoparagraaf en financiële paragraaf  
 

In 2017 wordt de Arbo RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) online ingevuld, geauditeerd 

en goedgekeurd, dit werkt naar tevredenheid. 

Hoewel de administratieve doorlooptijd bij de gemeenten iets korter is, is het voor Stichting 

OOK Begeleiding niet mogelijk om trajecten tijdelijk voor te financieren. Cliënten starten als 

de beschikking van de gemeente zijn ontvangen. Maatwerkvoorzieningen worden steeds 

minder afgegeven. Afspraken over het aanbieden van een traject voor schooluitvallers is 

lastig, Stichting OOK Begeleiding onderzoekt of er een productcode hiervoor kan worden 

afgesproken met gemeenten. 

Voor de financiële cijfers wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van Stichting OOK 

Begeleiding. 
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Terugblik en vooruitblik 
 

De sterke groei die Stichting OOK Begeleiding in 2016 kenmerkte, zette in 2017 op een gematigder 

tempo door. Er werden weer veel personeelsleden aangenomen. Het aantal cliënten groeide nauwe-

lijks, de zorg die veel individuele cliënten nodig hadden groeide wel fors. Belangrijke mijlpaal was de 

opening van een locatie in de Bommelerwaard. 

Stichting OOK Begeleiding heeft in 2017 veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een struc-

tuur die beter paste bij de grootte van de organisatie. Zo zijn er nu twee directieleden en zijn er twee 

hoofden en één locatiemanager aangesteld die gezamenlijk het managementteam (MT) vormen. De 

takenpakketten van de leden van het MT zijn behoorlijk duidelijk. De A-begeleiders zijn op sommige 

aspecten nog wel zoekende in hun veranderde rollen.  

Belangrijke ondersteuning voor de zorgverlening is het nieuw ingerichte bedrijfsbureau, bestaande 

uit o.a. de cliënten- en personeelsadministratie, kwaliteit, veiligheid, huisvesting en de financiële 

administratie. Ook zij maken een professionaliseringsslag door. Organisatorische aspecten zoals het 

kwaliteitssysteem en de communicatiestructuur worden afgestemd op de nieuwe situatie zodat deze 

ook meer passen bij wat medewerkers nodig hebben. 

Bij al deze veranderingen is de visie en cultuur van Stichting OOK Begeleiding niet uit het oog verlo-

ren. Veel aandacht is besteed aan deskundigheidsbevordering door de training van de visie van ‘De 

Nieuwe Autoriteit’ van Haim Omer over een groot deel van de organisatie uit te rollen. 

Binnen de organisatie is bij het personeel behoefte aan rust en structuur. Voor 2018 wordt ingezet 

op uitwerking en afstemming van de uitgezette koers. Een goede voorwaarde om cliënten op maat 

de gewenste zorgverlening te bieden en personeel in haar kracht te zetten. 

 

Geldrop, 27-2-2018 

 

 

 

 

 


