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1. Algemeen 

Ontstaan 

Na 4 jaar zoeken naar een geschikte werk-,vrijwilligers- of dagbestedingsplaats voor, een man 

van (nu) 42 jaar met een verstandelijke beperking en een informatieverwerkingsstoornis, zijn we 

ervan overtuigd dat mensen met een beperking, ondanks alle goede voornemens vanuit de 

regering, vaak niet de kansen krijgen die ze verdienen om mee te mogen doen aan de 

participatiesamenleving. Mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking), 

arbeidsbeperking of lichamelijke beperking worden vaak te goed bevonden om in een 

dagbestedingscentrum te werken, maar kunnen een reguliere baan niet aan omdat deze vaak te 

hectisch en productiegericht is en niet afgestemd op deze doelgroep.  Helaas ontbreekt het vaak 

aan kennis en know-how bij bedrijven kunnen ze ook de reguliere werkzaamheden niet 

aanpassen aan deze doelgroep. Dit is echter een belangrijke voorwaarde voor mensen met een 

(arbeids)beperking om te kunnen werken en te participeren binnen de samenleving. Ook deze 

mensen hebben kwaliteiten die ze graag in willen zetten om een waardevol en positief aandeel in 

de maatschappij te leveren maar hebben extra begeleiding nodig. Juist mensen met een 

(arbeids)beperking willen deelnemen aan de maatschappij en voor vol worden aangezien. 

Stichting FF Anders is een nieuwe stichting die opgericht is op 26-09-2016 door enkele betrokken 

zorgverleners en ouders van mensen met een (arbeids)beperking, in samenwerking met de 

diaconie van de Christelijke gemeente in Driebergen. Lunchcafé Koek & Ei ligt in het centrum van 

Driebergen, aan de Hoofdstraat 113 en zal derhalve voor winkelend publiek gemakkelijk te 

bereiken zijn. Wat Andere koek anders maakt is de totale beleving die men krijgt: een fijne en 

gezellige plek om te lunchen of iets te drinken, ongedwongen, waar af en toe iets ‘fout’ mag 

gaan, maar waar de kwaliteit hoog is en de producten biologisch en duurzaam. Ofwel; heerlijk en 

eerlijk. 

 

De cliënten worden door ons medewerkers genoemd, omdat ze volwaardig lid zijn van het team. 

Om de leesbaarheid en duidelijkheid van dit kwaliteitsplan te waarborgen, worden ze hier als 

cliënten omschreven. 

 

2. Doel van de Stichting 

Doel van de stichting is om mensen met een (arbeids)beperking te laten participeren in de 

samenleving én integratie te bevorderen tussen inwoners van Driebergen en mensen met een 

beperking. Dit doet de stichting FF Anders door het opzetten van een catering / lunchcafé / winkel 

waar mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt zinvol werk kunnen doen in een veilige 

omgeving, waarbij hun kwaliteiten ingezet worden en tot hun recht komen.  
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Met het opzetten van Koek & Ei, wordt aan mensen met een (arbeids)beperking een kans 

gegeven te kunnen werken op hun niveau, met hun beperkingen, waarbij ze hun vaardigheden 

en kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten.  

Dit zal hun leven uiteindelijk meer zin geven en ze kunnen weer structuur in hun leven krijgen en 

minder problemen tegenkomen/veroorzaken. Bovendien zullen ze weer participeren in de 

maatschappij en meer (zelf)waardering krijgen en hun mentale gezondheid zal daardoor 

significant verbeteren. 

 

3. Missie en Visie 

Missie 

Stichting FF Anders wil de inwoners van Driebergen op een eerlijke, heerlijke en andere manier 

kennis laten maken met mensen die ff anders zijn, maar volledig willen participeren in de 

maatschappij! 

 

Visie 

Binnen twee jaar wil stichting FF Anders aan tien mensen met een arbeidsbeperking een 

dagbestedingsplek bieden, waarbij het winkelend publiek van Driebergen en bedrijven in 

Driebergen en omgeving het lunchcafé weten te vinden voor een gezellige, lekkere en eerlijke 

lunch of catering. 

Binnen twee jaar willen we volledige bezetting hebben, bij de MB scholen in de omgeving van 

Utrecht bekend zijn als opleidingsplek en bij de gemeente participeren in de vrijwilligerspoule. Dit 

gaan we behalen door ons enthousiaste team van medewerkers en de hoge kwaliteit die we 

nastreven, zowel in zorg als in producten. 

 

4. Organisatie 

Omdat het een kwetsbare doelgroep betreft is het van belang de ondersteuning, begeleiding en 

zorg goed en professioneel neer te zetten en te waarborgen. Hiervoor is er gekozen voor het 

inzetten van diverse deskundigheid en ondersteuning. 

Hoofddoelgroep  :  Mensen met een (arbeids)beperking 

Professionele werknemers :  Kok- leermeester en zorgbegeleider (keuken) 

       Zorgbegeleider ( lunchcafé) 

       Coördinatie zorg  (orthopedagoog) 

Stagiaires   :  Horeca MBO  

    :  Zorg- en welzijn MBO 

Vrijwilligers   :  Met afstand tot arbeidsmarkt (instromers) 

       Overige 
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5. Aciviteiten (werkzaamheden) 

Met activiteiten wordt hier bedoeld; voorkomende werkzaamheden waarbij cliënten en 

werknemers ingezet kunnen worden. Deze zijn divers en moeten goed op elkaar afgestemd 

worden, zodat de veiligheid, rust en kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft voor alle 

betrokkenen, maar bovenal voor de cliënten. Tevens moet er een goede afstemming zijn tussen 

cliënten en de ondersteuning / begeleiding die ze ontvangen. Daarnaast is het essentieel om een 

goede balans te vinden tussen cliënten onderling en hun hulp- of begeleidingsvraag. Hiervoor is 

een tactische inzet van de diverse medewerkers, zowel professioneel als stagiaires en 

vrijwilligers, noodzakelijk.  

Voorkomende werkzaamheden voor cliënten : 

• Keukenwerkzaamheden (in de keuken) 

- Snijden 

- Bakken en braden 

- Broodjes maken 

- Opwarmen 

- Afwassen 

- Opruimen 

- Schoonmaken 

- Was vouwen 

- Bestek pouleren en insteken 

• Bakwerkzaamheden (in de bakruimte) 

- Deeg maken 

- Snijden (appel e.d.) 

- Koekjes uitsnijden 

- Deeg in vormen doen 

- Versieren 

- Afbakken 

- Inpakken 

• Horecawerkzaamheden (in het lunchcafé) 

- Gasten ontvangen 

- Bestellingen opnemen 

- Bestellingen rondbrengen 

- Koffiezet apparaat bedienen 

- Kassa bedienen 

- Tafels afruimen 

- Tafels schoonmaken 

- Opruimen en schoonmaken 
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Afhankelijk van de zelfstandigheid en capaciteit van de cliënt worden de activiteiten ingezet. 

 

6. Cliëntproces 

Cliënten staan centraal binnen het proces van dagbesteding en veiligheid is de belangrijkste pijler 

rondom de zorg van de cliënt. Iedere cliënt is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en 

talenten. Het is een zorgvuldig proces om deze binnen de dagbesteding zo goed mogelijk tot hun 

recht te laten komen, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft. Iedere cliënt volgt dus zijn/haar 

eigen dagbestedingstraject. Daarom is het belangrijk een goed en zorgvuldig aanmeldings- en 

intaketraject te doorlopen, waarbij gekeken wordt of de cliënt een aanbod kan worden gedaan 

waarin deze talenten en kwaliteiten tot zijn recht komen en er een veilige en positieve werkplek 

kan worden geboden of gecreëerd.  

De zorgprofessional is verantwoordelijk voor dit proces van aanname, intake en zorgafstemming, 

waarbij een individueel zorgplan wordt gemaakt van iedere cliënt. 

 

7. Criteria 

Om als cliënt een cliënt-plek te krijgen bij ‘Koek & Ei’ gelden de volgende criteria: 

• Client heeft een indicatie dagbesteding vanuit gemeente (WMO of WLZ) 

of client heeft een PGB (Persoonsgeboden Budget)  

• Cliënt past binnen het team van cliënt-medewerkers 

• Er kan voldoende en goede zorg en ondersteuning worden geboden, passende bij de 

beperking  en de zorgvraag van cliënt. 

• Cliënt heeft affiniteit met voedsel en horeca en heeft zelf gekozen om aan het 

aanmeldingstraject deel te nemen. 

 

8. Aanmelding 

Iedere potentiele cliënt meldt zich aan door een formulier in te vullen dat op de website staat of 

dat bij Koek & Ei te krijgen is. Het is aan te bevelen dat potentiele cliënt hiervoor al een kijkje 

heeft genomen bij Koek & Ei om te zien of de dagbesteding aansluit bij zijn/haar verwachtingen 

en wensen. Ook kan (op afspraak) een korte rondleiding en uitleg worden gegeven. Hierbij kan 

dan ook meteen worden bekeken of de dagbestedingsplek aansluit en geschikt is voor de 

potentiele cliënt. Potentiele cliënt wordt, indien de aanmelding positief beoordeeld wordt, 

uitgenodigd om samen met zijn/haarmet belangenbehartiger een kennismakingsgesprek te 

voeren. Potentiele cliënt zal binnen 7 dagen na aanmelding een reactie krijgen op de aanmelding 

en binnen 3 weken na de reactie zal gestreefd worden een intake- en kennismakingsgesprek te 

hebben. 
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9. Intake-/kennismakingsgesprek 

In het intake- en kennismakingsgesprek wordt bekeken welke zorgvraag de potentiele cliënt heeft 

en of deze zorgvraag past binnen de dagbesteding algemeen en binnen de groep cliënten 

specifiek die op dat moment al werkzaam zijn. Het is van belang dat de groep goed op elkaar 

afgestemd is en heterogeen, zowel qua geslacht als qua beperking. Veiligheid en kwaliteit van de 

zorg voor cliënt staan hierbij op de voorgrond. Dit zal altijd het uitgangspunt zijn in de keuze om 

een cliënt wel of niet binnen de dagbesteding een plek te kunnen geven.  

Als het kennismakingsgesprek is geweest zal er afgesproken worden om één of enkele dagen 

proef te draaien. Ook hierbij zal van beide kanten gekeken worden of de werkzaamheden en 

omgeving aansluiten bij de nieuwe medewerker. 

 

10. Begeleiding 

Iedere medewerker die binnen Koek&Ei werkzaam is ontvangt begeleiding. Deze begeleiding is 

afgestemd op de begeleidingsbehoefte. Deze kan voor iedere medewerker verschillend zijn. Er 

zijn medewerkers die redelijk zelfstandig kunnen functioneren en weinig begleiding nodig 

hebben. Dit betekent niet dat deze medewerkers geen begeleiding krijgen. Ook voor hen is er 

een begeleidingsplan met doelstellingen. Medewerkers die meer begeleiding nodig hebben 

ontvangen gespecialiseerde begeleiding. Ook dit is opgenomen in hun begeleidingsplan. 

Begeleiding en gespecialiseerde begeleiding wordt in het begeleidingsplan benoemd en 

gespecificeerd. Gespecialiseerde begeleiding wordt geleverd vanaf € 50,00 per dagdeel. 

 

Criteria en ondersteuning begeleiding : 

• Begeleiding (regulier) 

Medewerker functioneert (redelijk) zelfstandig 

Medewerker onvangt begeleiding betreffende indeling dag, controle belastbaarheid, 

algemene aansturing in werkzaamheden als er een vraag is, alle begeleidingsdoelen 

omschreven in begeleidingsplan. Aansturing gebeurt bij voorkeur door 1 persoon, maar 

kan ook gedeeld worden. 

• Begeleiding gespecialiseerd 

Medewerker heeft veel aansturing nodig en kan niet zelfstandig functioneren op de 

werkvloer, er is 1-op-1 begeleiding nodig. Er is één begeleider verantwoordelijk voor de 

aansturing. Er worden pauzes ingelast en gezorgd (bij behoefte) voor een prikkelarme 

omgeving. Verder worden de doelen, als omschreven in het begeleidingsplan gevolgd. 
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11. Activiteitkeuze 

Binnen de dagbesteding zijn er verschillende mogelijkheden qua activiteiten/werkzaamheden. 

Deze staan eerdergenoemd onder de kop ‘activiteiten/werkzaamheden’.  Er zal bij het 

intakegesprek gekeken en gevraagd worden welke activiteiten de voorkeur hebben. Ook zal er 

gekeken worden of de cliënt op meerdere activiteiten ingezet kan/wil worden of dat er maar een 

enkele activiteit de voorkeur heeft of mogelijk is.  

 

12. Informatievoorziening 

Informatie kan verkregen worden op verschillende manieren: 

• Via de website van de stichting   

• Via de informatiefolder die bij gemeenten of andere instanties verkregen kan worden of 

bij het lunch café opgehaald kan worden. 

• Via facebook  

  

13. Zorgplan 

Iedere cliënt die werkzaam is bij dit project en begeleiding en zorg ontvangt heeft een eigen 

zorgplan. Dit zorgplan wordt zorgvuldig samengesteld met de verantwoordelijke (ortho)pedagoog 

van de stichting en de cliënt (indien mogelijk) en belangenbehartiger. Het zorgplan wordt door 

alle partijen ondertekent en periodiek geëvalueerd. 

De evaluaties worden van tevoren met de cliënt afgesproken en hiervan wordt een verslag 

gemaakt. Dit verslag wordt opgestuurd naar ouders / belangenbehartigers en cliënt zelf.  

Eventuele aanvullingen in het zorgplan, voortkomend uit het evaluatiegesprek, zullen aangepast 

worden en besproken met de betreffende begeleiders. 

 

14. Incidenten 

Helaas is het niet uitgesloten dat er af en toe iets vervelends gebeurd waar de cliënt niet goed op 

reageert. Men functioneert in een groep met cliënten met ieder hun eigen zorgvraag. Dit kan af 

en toe botsen met elkaar, hoewel we dit vanzelfsprekend zoveel mogelijk proberen te 

voorkomen. 

Dagelijks wordt van iedere cliënt een kort verslag gemaakt en dit wordt in het dossier 

bijgehouden. Deze verslaglegging is voor cliënt en belangenbehartiger in te zien en op te vragen.  

Incidenten worden nauwkeurig bijgehouden in het verslag. Bij ernstige incidenten zal een 

incidentenformulier worden ingevuld, dat aan het eind van de week wordt besproken in het team, 

zodat men professionele input krijgt hoe om te gaan met incidenten en cliënten met hun 

zorgvraag. Doel is om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en iedere cliënt de zorg en 

aanpak te geven die hij/zij nodig heeft.  
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Incidenten worden ook gemeld bij de belangenbehartiger of de woonbegeleider (volgens 

afspraak), zodat zij op de hoogte zijn van wat er gebeurd is en in welke context dit heeft plaats 

gevonden. 

 

15. Privacy 

Een cliënt van Stichting FF Anders moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt 

omgegaan met wat hij/zij aan een professional vertelt en dat er in principe niets buiten hem/haar 

om gebeurt, zonder dat de cliënt zelf of de cliëntvertegenwoordiger hiervan op de hoogte is. In 

die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens 

een voorwaarde. Vertrouwelijkheid en openheid naar cliënten zijn belangrijke aspecten voor onze 

organisatie en de houding van de daarin werkzame professionals. Soms is het voor effectieve 

zorg en begeleiding noodzakelijk dat professionals persoonlijke gegevens aan elkaar uitwisselen 

omdat alleen op die manier goede zorg kan worden geboden. Hiervoor is een privacy reglement 

opgesteld waarin deze privacy vastgelegd is volgens de geldende wettelijke regels.  

Gegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast. 

 

16. Klachtenprocedure 

Om zorgontvangers het gevoel te geven van veiligheid en vertrouwen dat een eventuele klacht 

professioneel wordt behandeld, is het noodzakelijk een onafhankelijke klachtenregeling te 

hebben. Volgens de nieuwe wet Wkkgz heeft Stichting ff Anders via ‘Klachtenportaal Zorg’ een 

klachtenprocedure gegarandeerd die het volgende omvat: 

• Een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe een klacht behandeld wordt en wat 

ermee gebeurt. 

• Een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

• Aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie 

Het onder de aandacht brengen van de klachtenregeling bij zorgontvangers is een belangrijk 

aspect hierbij. De klachtenprocedure zal daarom ook op de website duidelijk vermeld staan. 

 

17. Veiligheid 

De belangrijkste doelstelling van Stichting ff Anders is een veilige werkomgeving creëren voor 

cliënt en zorgverlener. Veiligheid zowel op lichamelijk als emotioneel gebied. Hiervoor is het 

belangrijk duidelijke afspraken en richtlijnen op te stellen, zodat er geen sprake kan zijn van 

wederzijds onbegrip of onuitgesproken verwachtingen tussen cliënt en zorgverlener. Deze 

veiligheid willen we voor alle betrokkenen optimaal maken door deskundige begeleiding, kijken 

naar oorzaken van het gedrag, acteren op de-escalatie als er stress bij een cliënt optreedt en een 

duidelijk veiligheidsprotocol, zodat het voor alle medewerkers duidelijk is hoe te handelen als er 

een onveilige situatie optreedt.  
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Op de locatie is altijd een BHV’er aanwezig die in kan grijpen bij calamiteiten zoals brand of 

lichamelijk letsel. De BHV’er heeft een jaarlijkse bijscholing en is in het bezit van zijn/haar BHV 

certificaat. 

Iedere medewerker heeft een geldige VOG verklaring. 

 

18. Hygiëne 

Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. 

Op het moment dat een bedrijf eten en drinken bereidt om ter plaatse te nuttigen, is het verplicht 

om volgens de laatste Hygiënecode te werken. In de Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven 

hoe men de voedselveiligheid en hygiëne dient te bewaken. Bij Koek&Ei werken wij volgens deze 

Hygiënecode en voldoen wij daarmee aan de HACCP-eisen, de wettelijke voorschriften van 

voedselveiligheid. Ook zijn er zijn bij Koek&Ei ten alle tijden personeelsleden aanwezig die in het 

bezit zijn van hun Sociale Hygiene certificering. 

 

19. Scholing 

Scholing is een belangrijk aspect van de dagbesteding, zowel voor de cliënten als voor de 

zorgverleners. Cliënten zullen op eigen niveau geschoold worden in de werkzaamheden die ze 

uitvoeren. De scholing zal bijvoorbeeld kunnen inhouden: 

• hygiëne en voedsel 

• snijtechnieken 

• kassabediening 

• klantgerichtheid 

• afruimen en bedienen 

• enz. 

Ook de medewerkers zullen regelmatig aan scholingsbijeenkomsten mee kunnen doen, 

afhankelijk van hun functie en taken. 

 

20. Cliëntenraad 

In de wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) staat beschreven dat iedere 

zorginstelling een cliëntenraad moet hebben. Cliëntenparticipatie is belangrijk voor Stichting ff 

Anders, om een goed beeld te krijgen van de behoeften van de cliënten en de tevredenheid. 

Bovendien is hun inbreng belangrijk waar het gaat om de regels en afspraken, waarbij zij zelf als 

cliënt centraal staan. Cliëntinspraak is iets vanzelfsprekends. Daarom vindt cliëntinspraak op 

diverse niveau’s plaats: 

• Locatievergadering; een vergadering waarbij cliënten met de locatiecoördinator 

bespreken wat er goed en minder goed gaat. Deze vindt minimaal éénmaal per maand 

plaats. Afspraken die hier gemaakt worden, worden vastgelegd in notulen en de 

locatiecoördinator draagt zorg voor de uitvoering ervan. Bovendien worden de notulen 
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verspreid onder alle medewerkers, zodat iedereen snel op de hoogte is van de gemaakte 

afspraken. 

• Cliëntvertegenwoordigers; een bijeenkomst waarbij de cliëntvertegenwoordigers 

uitgenodigd worden om te komen praten over de zorg en bevindingen.  

 

21. Tevredenheidsonderzoek 

1 keer per jaar wordt er onder cliënten en cliëntvertegenwoordigers een tevredenheidsonderzoek 

gedaan. Dit gebeurt bij de cliënten schriftelijk, aangepaste versie die duidelijk en overzichtelijk is. 

Voor de cliëntvertegenwoordigers wordt er een digitale versie per mail gestuurd die ook weer per 

mail kan worden ingezonden.  

De resultaten van dit onderzoek worden besproken met het bestuur en de medewerkers van 

Stichting ff Anders. Er wordt, waar nodig, beleid aangepast om de kwaliteit te verbeteren c.q. 

verhogen. 

 

22. Medewerkers 

Functies 

Medewerkers zijn onderverdeeld in verschillende groepen: 

• Medewerkers met een dagbestedingsindicatie (cliënten) die begeleiding nodig hebben 

• Vaste (zorg)medewerkers 

• Vrijwilligers 

• Stagiaires 

Er is een profiel opgesteld voor de medewerkers en de vrijwilligers. Er wordt zorgvuldig gekeken 

of er een match is tussen de verschillende medewerkers, omdat veiligheid en een goed 

werkklimaat voorop staan. 

 

Intervisie en supervisie 

Medewerkers die ondersteuning en begeleiding bieden moeten enkele keren per jaar deelnemen 

aan een intervisie- of supervisiebijeenkomst. Dit is belangrijk om de professionaliteit en de 

kwaliteit te waarborgen en de deskundigheid te bevorderen. 

 

23. Training en bijscholing 

Er worden regelmatig trainingen en bijscholingen gegeven op de locatie. Deze trainingen zijn 

bedoeld voor de vrijwilligers en de (zorg)professionals om hen bij te scholen en inzicht te geven 

in de verschillende stoornissen en begeleidingsbehoeften van de medewerkers.  

 

24. Dagritme 

Voor de medewerkers met een dagbestedingsindicatie is het belangrijk structuur, regelmaat en 

overzicht te hebben. Daarom wordt er gewerkt volgens een vast dagritme. Iedere ochtend wordt 
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gestart met een kop thee of koffie en een startbijeenkomst. Hierbij worden alle taken verdeeld en 

mededelingen / vragen enz. besproken. Er is een dagritmebord waarop voor alle medewerkers 

inzichtelijk is gemaakt welke dtaken ze hebben die dag. Hierbij wordt gewerkt met foto’s en 

beeldmateriaal voor medewerkers die niet kunnen lezen. 

 

 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier 

Bijlage 2: Incidentformulier 

Bijlage 3: Klachtenformulier en procedure 

Bijlage 4: Intervisie / supervisie formulier 

Bijlage 5: Tevredenheidsonderzoek / enquette  

Bijlage 6: Folder 

Bijlage 7: Privacyreglement 

 

  


