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De PDCA cyclus 2018-2019 
 

Het belangrijkste onderdeel van het eigen kwaliteitsplan is het lerende vermogen van de organisatie 

middels de zogeheten PDCA cyclus: 

Plan = Bepalen wat de gewenste kwaliteit is die de organisatie levert; 

Do = Uitvoeren wat er is vastgelegd; 

Check = Bewaken of daarmee de gewenste kwaliteit is behaald en 

Act = Verbeteren van de kwaliteit. 

 

Als richtlijn voor de beschrijving van het Kwaliteitsplan is het wenselijk de minimumeisen uit het HKZ-

certificeringsschema Kleine Organisatie (HKZ 143:2010) te hanteren. De volgende onderwerpen 

dienen aan de orde te komen: 

• Organisatie en beleid (Missie, visie, doelen, meerjarenbeleidsplan); 

• Processen (procesbeschrijvingen, risico-inventarisatie); 

• Werkomgeving (Werkomgeving, Privacy); 

• Professioneel handelen (Werkwijzen, kwaliteit van het professioneel handelen (o.a. VOG, SKJ, 

BIG, meldcode huiselijk geweld), begeleidingsplan/dossier, verbeteren op clientniveau, 

samenwerking, continuïteit zorgverlening, informatievoorziening; 

• Ervaringen van cliënten (cliënttevredenheid, signalen, calamiteiten en klachten(reglement), 

indien van toepassing medezeggenschap en klachtencommissie; 

• Ontwikkeling; 

• Registratiesystemen. 

Plan (plannen) 

In deze eerste fase staat de verbetering van de werkzaamheden centraal, zowel op korte (wekelijks 

teamoverleg)  als op middenlange termijn (studiedagen 6x per jaar).  

Voorbeelden van belangrijke terugkerende aandachtspunten op basis van systemisch ontwerp, 

SMART doelen, randvoorwaarden en beschikbare middelen (inclusief HR) zijn:  

• Verbetering communicatie team 

• Verbetering in continuïteit van aangeboden activiteiten; balans tussen individuele 

trajecten en gemeenschappelijke activiteiten en projecten 

• Structurele contactmomenten tussen (zorg)mentoren en jongeren en verslaglegging 

• Effectiviteit communicatie en overleg met/tussen het systeem van de jongeren en onze 

zorgschil 

• Coherentie tussen de visie, het programma (ontwerp, uitvoering en evaluatie) en 

terugkoppeling 

• Netwerkactiviteiten 

• Ontwikkeling medewerkers, diversiteit versus rolverdeling, performance en specifieke 

taakverdeling 
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Do (doen) 

Hier gaat het om de uitvoering en realisatie van de geplande verbeteringen. Commitment en 

performance van de individuele teamleden en het team als geheel zijn hierbij essentieel.  

De individuele trajecten van de jongeren worden regelmatig – en minstens 1 keer per 3 maanden -  

geëvalueerd, bijgesteld en indien nodig vernieuwd. Ook het weekrooster van terugkerende 

activiteiten wordt regelmatig aangepast. Beiden reflecteren de planning uit de eerste fase. 

Op basis van korte lijnen tussen de begeleiders onderling en het management worden processen op 

continue basis geregistreerd, gemonitord en beoordeeld. Hiertoe dienen de dagelijkse 

contactmomenten aan het begin en einde van elke werkdag en het wekelijks teamoverleg. 

 Feedback vanuit de jongeren – zowel individueel als de groep – zijn terugkerende 

beoordelingsmomenten. Benodigde aanpassingen kunnen hierdoor snel gerealiseerd worden.  

Regelmatige communicatie met het werkveld (ouders, systeem, zorgschil en onderwijsschil) 

versterken de performance en procesmatige terugkoppeling in deze fase. 

Check (controleren) 

De resultaten van verbetering worden gemeten middels de volgende acties en processen: 

• Algemene en specifieke performance van de cliënten; evaluatie van de korte- en 

middenlange termijndoelen. Dit doen we in 1-op-1 verband met de jongere, in teamverband 

en in breder verband i.s.m. het grotere veld van professionals (op elk moment wanneer 

nodig en middels de regelmatige  MDO’s). 

• Begeleidersoverleg 

• Teamoverleg 

• Studiedagen (6 x per jaar) 

• Overleg met de Raad van Advies en onafhankelijk deskundigen (o.a. 

onderwijs(zorg)consulenten, leerplichtambtenaren, psychologen, orthopedagogen, 

samenwerkingsverbanden) 

• Evaluatie en gedetailleerde verslaglegging van het ontwikkelingsproces van elke jongere; in 

elk geval 2 keer per jaar en op verzoek wanneer nodig.  

(Re-) Act (bijsturen) 

Het management en het team ondernemen maatregelen om de geplande resultaten alsnog te 

behalen. Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn met korte lijnen gebeurt dit op permanente 

basis. De maatregelen reflecteren maatwerk, dynamiek en diversiteit en kunnen bestaan uit kleinere 

en grotere aanpassingen op elk denkbaar niveau van systeemontwerp, communicatie, begeleiding, 

programma, evaluatie en terugkoppeling, bestuur, PR en netwerken en beleid. Omdat we een 

volledig horizontale organisatie zijn, kunnen maatregelen relatief snel ingebracht en getoetst worden 

aan de resultaten.   
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Pro-Act 

Als gevolg van onze visie onderscheidt onze organisatie een  Pro-Act fase: een ontwerpfase, waarbij 

onderzocht wordt hoe een nieuwe visie en/of strategie ontwikkeld kan worden. Dit is een lange-

termijn proces gebaseerd op research in samenwerking met onderzoekspartijen. De resultaten van 

deze ontwerpvisie worden weergegeven in het Ponderosa Performance Project. 

PDCA cyclus: elk niveau 

Binnen alle niveaus wordt de PDCA cyclus eerder onbewust dan bewust toegepast. Daarbij richt de 

directie zich meer op de primaire organisatieprocessen en richt het team zich op de daaruit 

voortvloeiende subprocessen. Interactie tussen het proces zelf en het uiteindelijk resultaat is op elk 

niveau van groot belang. Eerst komt de opdrachtenstroom op gang, waar het resultaat uit 

voortkomt. Pas na evaluatie wordt er eventueel bijgestuurd of ingegrepen om vervolgens weer te 

starten met een opdrachtenstroom. Op die manier wordt de kwaliteit continu gewaarborgd. 
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Regeling klachtenprocedure  
Klachtenformulier – dit (onderstaande) formulier wordt ook separaat verstrekt aan de jongeren (in 

de eerste week)  

Heb je een klacht? 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Ponderosa. Een klacht is dat je aangeeft dat je 

ontevreden bent over bijvoorbeeld de zorg, de gang van zaken of hoe je behandeld wordt door 

de Ponderosa of een medewerker van Ponderosa. 

Wat te doen bij een klacht 

Er zijn meerdere mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken. We raden je aan om de klacht 

eerst binnen Ponderosa te bespreken. Je bent echter vrij om te kiezen welke route je neemt. 

We hanteren in principe de volgende stappen:  

1. Bespreek de klacht met Mirjam Olsthoorn op een rustig tijdstip. 

2. Maak met Mirjam een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders, 
vertegenwoordiger(s) of een vertrouwenspersoon mee. 

3. Ga een gesprek aan met de Klachtenfunctionaris van de Ponderosa. 
Naam   Miranda Varenbrink, Coördinator interne processen 
Telefoon  06-15 23 97 79  
E-mailadres  miranda@unicornis.nl   

Het doel van de klachtenfunctionaris is: om je voor te lichten, te ondersteunen, adviseren, 
begeleiden en om eventueel te bemiddelen tussen jou en Ponderosa: alles gericht op een oplossing. 
De klachtenfunctionaris is niet inhoudelijk betrokken bij de gang van zaken of de begeleiding op de 
Ponderosa en daarmee  voldoende onafhankelijk en onpartijdig. 
 
Als je een klacht indient, reageren we maximaal binnen zes weken. We geven een oordeel over de 
klacht en een terugkoppeling van te nemen acties met een tijdspad: “Wie doet wat wanneer en wat 
is hiervan het resultaat”.  
 

4. Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld het volgende in de brief: 

- Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke 
vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief. 

- De naam, adres en telefoonnummer van de Ponderosa en de persoon over wie 
je een klacht indient. 

- Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een 
klacht hebt. 

- De reden waarom je hier een klacht over hebt. 

- Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de 
klacht te komen. 

 

Stuur je brief naar:  

Landelijk Meldpunt Zorg 

Postbus 2115 

3500 GC Utrecht 
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Je kunt ze ook bellen met de klacht op telefoonnummer 088 - 120 50 20 (lokaal tarief). Het 

Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Of een contactformulier insturen via de website: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-

vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening/contact 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt 

gebeld of dat de commissie op de Ponderosa langskomt om meer informatie te vragen aan jou 

en aan de Ponderosa. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De 

commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de Ponderosa en jij zouden 

kunnen verbeteren. 

Wil je meer informatie? Op https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-

jeugdhulpverlening staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de 

landelijke klachtencommissie werkt.  

-------------------- 

Borging:  

Alle klachten (en ook de wensen en incidenten) worden geregistreerd in het Ponderosa 

kwaliteitsregister. Daarnaast worden klachten en genomen maatregelen of oplossingen in de 

teamoverleggen besproken met alle begeleiders. Zo leren we van elkaar of kunnen we elkaar helpen 

om een passende oplossing te vinden. 
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Calamiteitenprotocol  
Het protocol melding van een calamiteit en/of geweld bij het verlenen van ondersteuning  

 

Inleiding  

Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een 

grote impact op betrokkenen en kunnen grote impact hebben.  

 

Het is van groot belang dat Stichting Permaland, gemeente en andere aanbieders voor dagbesteding 

m.b.t.  Jeugdwet en WMO elkaar zo snel mogelijk vinden bij een incident of calamiteit om afspraken 

te maken hoe te handelen en naar buiten te treden. Het doel van dit protocol is daar op gericht.  

 

Calamiteiten hebben vaak gevolgen voor personen, politiek, publiciteit en personeel, de 4 p’s:  

1. personen: calamiteiten hebben gevolgen voor de slachtoffers en hun directe omgeving.  

2. politiek: de kans is aanwezig dat de gemeenteraad (de ‘politiek’) het college van B&W zal vragen 

nadere uitleg te geven of ter verantwoording zal roepen.  

3. pers / publiciteit: de kans is aanwezig dat de pers aandacht aan de calamiteit geeft, hoe klein  

de calamiteit ook is. De betrokkenen dienen daarom op de hoogte gebracht te worden om 

voorbereid te zijn op persvragen en om maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen.  

4. personeel: als personeel van een aanbieder vanuit de uitoefening van hun taak (het werken met 

cliënten en hun naasten) betrokken is bij een calamiteit.  

 

Vanwege de verstrekkende gevolgen die een calamiteit kan hebben, is het belangrijk goede 

afspraken te maken over de onderlinge afstemming en communicatie bij een calamiteit. Diensten en 

uitvoeringsorganisaties dienen eenduidig en gecoördineerd naar buiten te treden om (verdere) 

schade aan slachtoffers en hun directe omgeving te voorkomen, te zorgen voor een zorgvuldige 

opvolging en schade aan het beeld rond de zorg en ondersteuning te voorkomen. Dit protocol biedt 

een handvat voor het zorgvuldig melden van en afstemmen over calamiteiten.  

 

Definities  

Onder een calamiteit wordt het volgende verstaan: ‘een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden 

gedurende de betrokkenheid van een instelling en die onverwacht en onbedoeld kan leiden of heeft 

geleid tot een dodelijk of ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt, of voor een ander als gevolg van 

het handelen van een cliënt. Calamiteiten zijn onder meer:  

1. elk overlijden van een cliënt;  

2. elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;  

3. ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen 

van een cliënt;  

4. ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, 

ouders of verzorgers.  

 

Incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang 

van zaken bij een aanbieder. Soms is het onderscheid tussen een calamiteit en een incident 

onduidelijk. Een incident kan afhankelijk van de kenmerken van een situatie overgaan in een 

calamiteit. Het is aan de primair betrokkenen om daaromtrent de inschatting en afwegingen te 

maken en overeenkomstig te handelen.  
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Incidenten hoeven de aanbieders niet te melden maar moeten door de organisatie zelf geregistreerd 

en geanalyseerd worden, en tot verbeteracties leiden. Wanneer het onduidelijk is of de gebeurtenis 

een calamiteit of een incident betreft, is het raadzaam afstemming te zoeken met de gemeente. Als 

er sprake is van samenloop van Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp moet ook de Inspectie Jeugdzorg 

worden betrokken volgens het calamiteitenprotocol Jeugdhulp.  

 

NB: ook bij gebeurtenissen die volgens bovenstaande definitie geen calamiteit zijn, maar waar er 

sprake is van of een grote kans is op media-aandacht, wordt dit protocol in werking gesteld en kan de 

gemeente een onderzoek instellen.  

 

Verantwoordelijkheden  

Bij een calamiteit zijn verschillende organisaties betrokken, die elk hun eigen verantwoordelijkheden 

hebben:  

1. Gemeenten: hebben een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk voor een 

goed functionerend stelsel van zorg en ondersteuning. Hierover legt een wethouder verantwoording 

af aan de gemeenteraad. Een calamiteit kan een teken zijn van het onvoldoende functioneren van 

het stelsel en daarmee grote bestuurlijke gevolgen hebben.  

2. Aanbieders: hebben een operationele verantwoordelijkheid. De inhoudelijke verantwoordelijkheid 

voor het verlenen van zorg bij een calamiteit ligt dan ook bij de betreffende instelling. Deze blijft 

verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.  

3. Politie: is verantwoordelijk voor handhaving van de rechtsorde. Dit betekent bij calamiteiten  

onder andere dat de politie verantwoordelijk is voor opsporing (bij vermissing) en strafrechtelijk 

onderzoek.  

 

1. Melding  

Een melding van een calamiteit kan op verschillende manieren binnenkomen:  

a. Vanuit politie;  

b. Vanuit een aanbieder;  

c. Vanuit media;  

d. Vanuit een lokaal team;  

e. Vanuit betrokken personen.  

Indien sprake is van maatschappelijke onrust en/of een acute situatie waarbij politie en Openbaar 

Ministerie zijn betrokken, dan is de veiligheidsdriehoek leidend. De wethouder verantwoordelijk voor 

ondersteuning zal in die situatie in de acute fase overleg hebben met de burgemeester en bijdragen 

aan de aanpak, onder regie van de burgemeester. Na de acute fase kan onderzoek en 

verantwoording plaatsvinden, onder regie van de wethouder verantwoordelijk voor ondersteuning.  

Indien niet duidelijk is of er een instelling betrokken is, is de gemeente die de melding binnenkrijgt 

verantwoordelijk voor nader onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van een instelling.  

Een calamiteit dient direct nadat deze heeft plaatsgevonden gemeld te worden aan de met toezicht 

belaste ambtenaar van de betreffende gemeente. Dit is de gemeente die volgens het 

woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de cliënt. Bij twijfel of de calamiteit gemeld dient te 

worden, dient de aanbieder dit af te stemmen met de gemeente.  

 

2. Calamiteitenoverleg  
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De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om de andere gemeenten die 

betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming. De volgende gemeenten 

kunnen betrokken zijn:  

a. Gemeente waar calamiteit heeft plaatsgevonden;  

b. Gemeente die inkoopcontract heeft gesloten met de instelling;  

c. Gemeente waar de cliënt verblijft;   

d. Gemeente waar de cliënt staat ingeschreven;  

e. Gemeente waar familie van de cliënt ingeschreven staat (woonplaatsbeginsel).  

 

Bij een melding gaat dit protocol in werking en wordt er een calamiteitenoverleg georganiseerd met 

de betrokken partijen. Dit is van belang om met de verschillende betrokken partijen gezamenlijk de 

juiste aanpak te kiezen. Het belang van de betrokken personen (cliënt, diens naasten, of medewerker 

van een instelling) dient hierbij voortdurend in het oog te worden gehouden. De gemeente die de 

melding heeft ontvangen neemt hierin de leiding.  

 

Aan het calamiteitenoverleg nemen in ieder geval de volgende personen deel:  

a. Bestuurder(s)en coördinator instelling(en);  

b. Betrokken begeleider(s); 

c. Communicatieadviseur(s) instelling(en);  

d. Communicatieadviseur(s) gemeente(n);  

 

Afhankelijk van de situatie kan dit overleg ondersteund worden door:  

f . Vertegenwoordiger zorgkantoor/ betrokken personen vanuit de gemeente m.b.t. zorg; 

g. De toezichthoudend ambtenaar/ m.b.t. financiën/beschikking; 

h.  Betrokken onderwijs(zorg)consulent; 

e. betrokken leerplichtambtenaar. 

 

Doel van het calamiteitenoverleg:  

a. Afstemmen informatie en versterken gemeenschappelijke informatiepositie.  

b. Afstemmen verantwoordelijkheden; welke acties zijn er en wie pakt deze op?  

c. Formuleren van een gemeenschappelijke en centrale boodschap voor de buitenwereld,  

afgestemd op de verantwoordelijkheden van betrokken organisaties. Deze boodschap moet zoveel 

mogelijk beperkt worden tot ‘buitenkantinformatie’: informatie over het proces en de partijen die 

betrokken zijn. Sluit aan op informatie die op dat moment ‘leeft’.  

d. Afspraken maken over het (enkelvoudig) woordvoerderschap.  

e. Afspraken maken over communicatie onderling en media watching.  

 

3. Vervolgoverleg  

In het calamiteitenoverleg wordt ook afgestemd wanneer vervolgoverleg zal plaatsvinden. Dit kan 

zijn bij:  

a. ontwikkelingen betreffende de calamiteit;  

b. het onvoldoende functioneren van het enkelvoudig woordvoerderschap of de centrale boodschap.  

 

4. Onderzoek / evaluatie  
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Calamiteiten worden altijd onderzocht door de toezichthoudend ambtenaar, aangesteld door de 

gemeente. De toezichthoudend ambtenaar zal de betrokken Wmo-aanbieders informeren indien 

daar gedurende het onderzoek aanleiding voor is, en rapporteren over de uitkomst van het 

onderzoek. Het onderzoek van de toezichthoudend ambtenaar dient afgewacht te worden alvorens 

zelf informatie te verzamelen of in debat te gaan. De gemeente kan ook het proces rondom de 

calamiteit evalueren. Hierbij kan aandacht besteed worden aan de communicatie, de tijdigheid en de 

informatiedeling. De evaluatie kan een aanleiding zijn om het calamiteitenprotocol aan te passen.  
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Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling  

 

Inleiding en kaders 

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader 

werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder 

in beeld te krijgen. In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen. Het 

afwegingskader bestaat uit vijf vragen. 

In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen. Het gaat hierbij om 

negen actiepunten, en in stap 3 is het gesprek met het kind toegevoegd. 

De Meldcode 

De Meldcode is gebaseerd op drie pijlers: Meldnormen, Situaties van Onveiligheid en de 

Afwegingsvragen. 

Meldnormen: in welke situaties moeten we  melden? 

De Ponderosa medewerkers/begeleiders moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende 

situaties: 

1. In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en disclosure. 

2. In alle andere gevallen waarin de Ponderosa medewerker/begeleider meent dat hij, gelet op zijn 

competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate 

effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. 

3. Wanneer een Ponderosa medewerker/begeleider die hulp biedt of organiseert om betrokkenen 

te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de 

onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

Situaties van onveiligheid  

In het afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de Ponderosa medewerker/begeleider  

altijd moet melden bij Veilig Thuis. Dit zijn situaties waarbij er sprake is van: 

• Acute onveiligheid  

• Structurele onveiligheid  

• Disclosure (d.w.z. kind/volwassene geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling 

/verwaarlozing) 

 

Acute onveiligheid 

Een zorgvrager die in direct fysiek gevaar is, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd 

en hij of zij heeft direct bescherming nodig. 

Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een Ponderosa 

medewerker/begeleider allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. 

Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval van 

zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de afwezigheid van de meest basale verzorging 

(waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het onnodig toedienen of 

juist nalaten van toedienen van medicijnen.  
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Structurele onveiligheid 

Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of geweld. Een voorgeschiedenis van 

huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren van 

onveiligheid (daderschap en slachtofferschap) in de toekomst.  

Disclosure 

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen bij huiselijk geweld of 

kindermishandeling of zich uiten bij een Ponderosa medewerker/begeleider zonder hulp te vragen. 

Deze slachtoffers dienen ook bij Veilig Thuis gemeld te worden. Dit noemen we disclosure oftewel: 

onthulling. Wanneer een kind of volwassene uit zichzelf praat over mogelijk huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en 

vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. De drie meldnormen zijn te 

vertalen in vijf afwegingsvragen.  

Afwegingsvragen 
Het afwegingskader (toe te passen in stap 4), bevat de vijf afwegingsvragen waarmee de 

medewerkers van Ponderosa bij de twee beslissingen, die in stap 5 van de meldcode moeten worden 

genomen, worden ondersteund. 

Omschrijving van de stappen 

Binnen Ponderosa hanteren we de volgende -verplichte- stappen.  Hierbij zijn de volgende 

sleutelfiguren benoemd: 

- Proces coördinator: Miranda Varenbrink 

- Aandachtsfunctionaris: Laura Havinga 

- Zorg coördinator, vertegenwoordiger Ponderosa: Mirjam Olsthoorn 

- VEILIG THUIS: 0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar) 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

Indien een Ponderosa medewerker een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling 

brengt hij allereerst de signalen in kaart. Deze worden genoteerd in een specifiek hiervoor bedoeld 

formulier. Welke specifieke signalen hebben ertoe geleid dat jij een vermoeden kreeg van huiselijk 

geweld of kindermishandeling? Deze kunnen te maken hebben met: hoe de jongere eruit ziet, hoe de 

jongere omgaat met anderen, hoe de jongere zich gedraagt. We omschrijven deze signalen zo 

specifiek en gedetailleerd mogelijk. Zo nodig met hulp van Miranda Varenbrink (proces coördinator), 

die doorvraagt totdat er een exacte en specifieke beschrijving ontstaat.  

 

De kindcheck zetten we doorgaans niet in omdat wij uitsluitend zorg verlenen aan jongeren. We zijn 

ons echter wel bewust van het feit dat als wij vermoedens hebben ten aanzien van een van de 

jongeren, we wel moeten checken of hij broertjes of zusjes heeft. We onderzoeken in dit geval of en 

op welke manier ons vermoeden ook op hen effect kan hebben. We doorlopen dan voor hen ook de 

stappen van de meldcode. Door eerst vast te leggen door welke signalen we twijfelen over de 

veiligheid van de kinderen. Daarna volgen we de volgende stappen die ervoor zorgen dat er verder 

onderzoek plaatsvindt en dat er, zo nodig, passende hulp komt.  
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De signalen uit deze stap worden, zoals aangegeven, gedocumenteerd door Miranda Varenbrink. Zij 

ontvangt input vanuit de betreffende begeleider. De documentatie wordt opgenomen in het dossier 

van de betreffende jongere.  

 

Bij vermoedens van eer gerelateerd geweld schakelen wij een deskundige in omdat het karakter van 

deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de 

stappen versneld, zo nodig binnen een uur. Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen 

huwelijk, achterlating, eerwraak die op (zeer) korte termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen 

kan leiden tot moeilijk of niet omkeerbare situaties. We nemen in dergelijke gevallen direct contact 

op met een aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij de politie of met Veilig Thuis.  

VEILIG THUIS: 0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar) 

Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland 

Linie 556 

7325 DZ Apeldoorn 

088-5001155 

https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/ 

Stap 2: Collegiale consultatie 

In deze stap gaat de begeleider/medewerker van Ponderosa een individueel gesprek aan met de 

aandachtsfunctionaris Laura Havinga om om advies te vragen. De vermoedens worden 

doorgesproken en samen kijken we naar de meest slimme aanpak voor het vervolg. Is er inhoudelijk 

nog meer informatie nodig? Heeft de aandachtsfunctionaris nog invalshoeken waar de medewerker 

niet aan gedacht heeft? Etc.  

 

Bij twijfel vragen we altijd advies bij Veilig Thuis (0800 2000). 

Stap 3: Gesprek met betrokkene(n) en kind 

Mirjam Olsthoorn beslist, evt. in samenspraak met Miranda Varenbrink en/of Laura Havinga wie er in 

gesprek gaat met de betrokkenen (ouders/verzorgers/voogden). Mirjam zal -samen met de 

betreffende mentor- ook aanwezig zijn bij het gesprek met de jongere. Wie deze gesprekken voert is 

per situatie verschillend. Gezien de grote diversiteit jongeren met ieder een eigen achtergrond, 

sociale context, thuissituatie etc. Mirjam zorgt er in elk geval voor dat de meest passende en 

geschikte Ponderosa medewerker in gesprek gaat met de betrokkenen en met de jongere. De 

gesprekken zijn inventariserend en nooit vooringenomen.  

 

Globaal gaat het erom dat we tijdens het gesprek: 

1. het doel van het gesprek uitleggen, met name dat er zorgen zijn;  

2. de signalen, dit wil zeggen de feiten die wij hebben vastgesteld en de waarnemingen die wij 

hebben gedaan, bespreken 

3. de betrokkenen uitnodigen om daarop te reageren; met name op de door ons ingebrachte zorgen.  
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Melden zonder gesprek  

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de jongere en/of diens 

vertegenwoordiger(s), is alleen mogelijk als de veiligheid van de jongere, die van de Ponderosa 

medewerker, of die van een ander in het geding is. 

Stap 4: Wegen van geweld en/of kindermishandeling 

In deze fase (uitgevoerd binnen 1 werkdag na stap 3) doorlopen we onderstaande afwegingsvragen 

om een inschatting te maken van het risico op kindermishandeling en huiselijk geweld en van de aard 

en ernst van de situatie op basis van de signalen, het overleg met een collega en het gesprek met de 

ouders.  

De afwegingsvragen loopt Mirjam Olsthoorn samen met de betreffende begeleider/mentor van de 

jongere door. De uitkomst en de weg ernaar toe wordt hierna voorgelegd aan Miranda Varenbrink.  

Bij twijfel vragen we ook hier advies aan Veilig Thuis.  

Indien we aan de hand van de antwoorden op de afwegingsvragen besluiten om naar stap 5 (melden) 

te gaan, stellen we de betrokkenen hier onmiddellijk van op de hoogte. We nodigen hen, indien de 

tijd dit toe laat, uit voor een persoonlijk gesprek bij Ponderosa. Indien de ernst van de situatie ons 

dwingt om sneller te schakelen, nemen we telefonisch contact op met de jongere en zijn 

vertegenwoordiger(s) om ons ‘besluit’ te bespreken. Tevens geven we aan dat er een registratie bij 

Veilig Thuis plaats zal vinden.   

Het gesprek over de melding is vergelijkbaar met het gesprek over de signalen zoals in stap 3 

weergegeven. Wij bespreken de melding vooraf met de jongere (vanaf 12 jaar) en/of met de ouders 

(als de jongere nog geen 16 jaar oud is). We: 

- Leggen uit waarom we van plan zijn een melding te gaan doen en wat het doel 

daarvan is; 

- in geval van bezwaren van de jongere, melden we de bezwaren ook aan Veilig Thuis 

en leggen deze vast in het dossier.  

Van contacten met de jongere en dienst vertegenwoordiger(s) over de melding kunnen we afzien als 

de veiligheid van de jongere, die van onszelf of die van een ander in het geding is. 

Mirjam Oslthoorn zal de melding doen bij Veilig Thuis.  
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Vijf afwegingsvragen 

 1 Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode een vermoeden 

van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  

 

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier. 

Ja:  Ga verder met afweging 2. 

M
e

ld
n

o
rm

 1
 

2 Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode in dat er sprake is 

van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 

 

Nee: Ga verder met afweging 3. 

Ja:  Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met 

Veilig Thuis doorlopen.  

M
e

ld
n

o
rm

en
 2

 e
n

 3
 

3 Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van 

(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute 

onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig 

Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig Thuis. 

Ja:  Ga verder met afweging 4. 

4 Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? 

Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen 

met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig Thuis. 

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 

5 Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten 

aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij 

acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met 

Veilig Thuis doorlopen. 
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Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 

Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige 

(on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 

 

Stap 5: Beslissen met Veilig Thuis: 

1: Is melden noodzakelijk? 

2: Is hulp inzetten/organiseren (ook) mogelijk? 

De melder (Mirjam Olsthoorn of de mentor) neemt bij een melding samen met Veilig Thuis de laatste 

drie vragen van het afwegingskader door. Onze antwoorden op deze vragen zijn in stap 4 besproken 

en uitgewerkt door Miranda Varenbrink.   

---- 

Volwassenen-geweld 

Indien er sprake is van (dreigend) volwassenen-geweld, moet er bij ernstige (acuut of structureel) 

onveilige situaties worden gemeld bij Veilig Thuis.  

We melden bij Veilig Thuis na -zo mogelijk- informeren en toestemming van de betrokkenen. Weigert 

het slachtoffer weloverwogen en in vrijheid toestemming voor melding, dan melden we alleen bij 

ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel of dood.  
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Toetsing van cliënttevredenheid 
 

Medewerkers van Stichting Permaland voeren regelmatig individuele gespreken waarin 

onderwerpen rondom cliënttevredenheid naar voren komen. Ook voeren we deze gesprekken in 

kleine groepjes, bestaande uit een begeleiders en meerdere jongeren of twee begeleiders en een 

jongere.  

Als een jongere iets aangeeft wordt dat in het team (dagelijkse zaken) besproken en daarna 

eventueel ingebracht bij het bestuur. 

 

 

Onderwerpen die ter sprake komen zijn:  

 

✓ Hoe is de communicatie tussen jongere en begeleider(s)? Wordt er naar je geluisterd?  

✓ Hoe is de communicatie over praktische zaken, worden jij en je ouder(s) goed  

geïnformeerd?  

✓ Word je door de medewerkers als gelijkwaardige benaderd in het overleg?  

✓ Krijg je  op jouw situatie gericht advies?  

✓ Is de hulp of zorg die je krijgt, ook de hulp of zorg is die je graag wilt hebben?  

✓ Past degene die je helpt of helpen bij jou?  

✓ Houden de mensen zich aan afspraken?  

✓ Vragen begeleiders uit zichzelf naar jouw wensen? 

✓ Hoe gaan de medewerker(s) met je om?  

✓ Stel dat iemand die je kent dezelfde zorg/hulp nodig heeft, zou je ons dan aanbevelen?   

Ook is er sprake van toetsing van cliënttevredenheid naar de ouders toe. Twee maal per jaar vindt er 

een evaluatiegesprek plaats waarin bovenstaande zaken ook besproken worden met de ouders. 
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Visie op professioneel handelen 
 

Kwalitatief goede zorg en onderwijsbegeleiding vereisen begeleiders die professioneel handelen. 

Onder professioneel handelen verstaan we dat alle begeleiders zich betrokken voelen bij de collega’s, 

de jongeren en de omgeving en de verantwoordelijkheid voelen en laten zien om het pedagogische 

en didactisch handelingsrepertoire van zichzelf en van de collega’s op peil te brengen of te houden.  

 

Wezenlijke vragen die ons professionele handelen sturen en richting geven 

Regelmatig zijn we in team- en bestuurbijeenkomsten bezig met het model van de Golden Circle 

(waarom, hoe en wat van Stichting Permaland/Ponderosa Zorg en Onderwijs) en (her)formuleren we 

steeds de essentie van onze zorg en onderwijsbegeleiding.  

Professioneel handelen vereist een basis. Deze basis is verankerd in de missie en visie: waarom doen 

we wat we doen? En op welke wijze (concepten, kernwaarden) doen we dat?  

We zijn goed in staat om aan elkaar te vertellen ‘wat’ we doen. Gesprekken gaan over ‘hoe’ we de 

dingen doen die we doen; wat is onze teamvisie en vanuit welke (kern)waarden werken we hier?  

Verder komt de ‘waarom’-vraag steeds terug; waarom zijn we er eigenlijk en wat is onze 

(droom)ambitie?  

Op organisatieniveau 

Waarom is Ponderosa er eigenlijk en waarom werk ik hier?  

Op individueel niveau 

‘Heeft het verschil gemaakt dat ik vandaag aanwezig was?’ Dat is de belangrijkste vraag voor een 

begeleider aan het einde van de dag. Wat maakt een goede begeleider nu goed? En wat merkt een 

jongere  van een goede begeleider?  

A. Professionele beroepshouding en daaraan verbonden kwaliteiten 

• Visie op inclusie en waarderen van diversiteit: De begeleider handelt vanuit een positieve en 

onderbouwde visie op inclusie, diversiteit en burgerschap. Hij/zij gaat uit van gelijkwaardigheid. 

Hij/zij ziet diversiteit in de groep als een uitdaging en weet die effectief in te zetten bij de 

vormgeving van zijn/haar zorg en onderwijsbegeleiding. Hij/zij heeft zelfvertrouwen en 

vertrouwen in eigen competenties in de omgang met verschillen. 

• Normatieve professionaliteit: De begeleider zorgt voor een goede balans tussen instrumentele, 

communicatieve en normatieve aspecten van het beroep. 

• Authentiek functioneren: zichzelf hanteren in werksituatie: De begeleider weet dat hij/zij er toe 

doet. Hij/zij zorgt ervoor dat er bedding is zodat een jongere zich fysiek, sociaal-empatisch, 

emotioneel en cognitief kan ontwikkelen, om vanuit veerkracht effectief te functioneren. 

 

B. Diepgang in kennistoepassing en kennisontwikkeling 

• Kritisch toepassen van kennis: De begeleider maakt constructief en effectief gebruik van de 

kennis die voor de uitvoering van zijn/haar beroep van belang is. 
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Op basis van zijn/haar praktijkervaringen en - onderzoek draagt hij/zij bij aan de verdere 

kennisontwikkeling: voor zijn/haar eigen praktijk en waar mogelijk ook toepasbaar in andere 

praktijken. 

• Hanteren van de cyclus van professioneel werken: 

Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden: De begeleider werkt handelingsgericht, waarbij hij/zij de 

pedagogische- en didactische onderwijsbehoeften van de jongere centraal stelt. Hij/zij is zich ervan 

bewust dat de jongere zich ontwikkelt in wisselwerking met zijn of haar omgeving, wetend dat hij/zij 

daar zelf ook deel van uitmaakt. 

 Samenwerkend leren: De begeleider is gericht op actieve participatie van en partnerschap met 

jongeren, ouders/verzorgers en anderen die bij de ontwikkeling van de jongere(n) betrokken zijn. 

 Onderzoekend handelen: De begeleider beschouwt zijn/haar werk en haar professioneel 

functioneren vanuit een onderzoekende houding; hij/zij is nieuws- en leergierig. Hij/zij past haar 

handelen aan steeds nieuwe omstandigheden aan en maakt hierin keuzes die zowel instrumenteel 

als moreel ethisch gefundeerd zijn. Hij/zij verbetert zijn/haar praktijk door deze systematisch te 

onderzoeken. 

 

Op teamniveau 

Wat is collegialiteit?  

Als team heb je je algemene ethiek en specifieke waarden opgesteld. Deze zijn basis voor het 

bouwen van je visie op zorg en ontwikkeling   

Hoe gaan we binnen het team met elkaar om als professionals?  

• Je weet waar je kracht binnen je team ligt  

• Je weet waar je ontwikkelpunten voor het team liggen en wat deze je gaan opleveren  

• Zo zetten we met ons team een ontwikkellijn uit en weten we welke externe hulp en ondersteuning 

we daarbij nodig hebben.  

 

VOG en SKJ 

Alle begeleiders hebben een VOG. Mirjam Olsthoorn heeft een  SKJ registratie. 
 

Informatie SKJ 

Ir. M.P. Olsthoorn 

Register: Jeugd- en Gezinsprofessional SKJ 

Niveau: HSS SW Jeugd 

Registratienummer: 140010292 
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Overzicht zorgbegeleiders per product 

Product 
Begeleider  Relevante Opleiding Aantal uur 

Begeleiding Groep Licht 

 

(70% MBO – 30% HBO) 

 

 

 Laura Havinga 

 

 

 Martijn Sikkens 

MBO Agogisch werk 

HBO propedeuse Personeel en Arbeid 

 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

 

14 

 

 

14 

 

Begeleiding Groep Basis 

 

 

(50% MBO – 50% HBO) 

 

 

 Laura Havinga 

 

 

 Martijn Sikkens 

MBO Agogisch werk 

HBO propedeuse Personeel en Arbeid 

 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

14 

 

 

14 

Begeleiding Groep Complex 

 

(10% MBO – 90% HBO)  

 

 

 Martijn Sikkens 

 

 

 Mirjam Olsthoorn 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

 

WO biologie, specialisatie ecologische pedagogie 

14 

 

 

7 

Begeleiding Individueel Licht 

 

 

 

 

 

 

 

 Laura Havinga 

 

 

 Joke van Santen 

 

 Martijn Sikkens 

MBO Agogisch Werk 

HBO propedeuse Mens en Arbeid 

 

HBO Pedagogiek en Management 

 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

80%  

 

 

10% 

 

10% 

Begeleiding Individueel Basis 

 

 

(80% MBO – 20% HBO) 

 

 

 

 

 Laura Havinga 

 

 

 Joke van Santen 

 

 Martijn Sikkens 

MBO Agogisch Werk 

HBO propedeuse Mens en Arbeid 

 

HBO Pedagogiek en Management 

 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

60%  

 

 

20% 

 

20% 

Begeleiding Individueel Complex 

 

 

 

(20% MBO – 70% HBO – 10% 

WO) 

 

 

 

 

 Mirjam Olsthoorn 

 

 

Joke van Santen 

 

Alice Oldenbroek 

 

Martijn Sikkens 

WO biologie, specialisatie ecologische pedagogie 

SKJ registratie 

 

HBO Pedagogiek en Management 

 

Psycholoog NIP 

 

Fontys Hogeschool, HBO Speciaal Onderwijs 

HBO Lerarenopleiding Engels 2e graads 

60% 

 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

Plan bij- en nascholing 

Ook bij- en nascholing hoort bij onze visie op professioneel handelen. Wij stimuleren de begeleiders 

dat zij regelmatig opleidingen of bijscholing volgen op basis van relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. 

Doel bij- en nascholing 

Stichting Permaland  werkt alleen met zzp-ers, hierna te noemen “medewerkers”.  Stichting 

Permaland biedt medewerkers regelmatige scholing. Het doel van deze scholing is: 

• Kwaliteitsverbetering van het functioneren van het team en de individuele medewerkers 

m.b.t. zorg- en pedagogische taken. 
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• Ontplooiing van alle medewerkers gericht op bestaande en nieuwe taken en functies in 

de organisatie. 

• Nascholing staat niet op zich zelf, maar vormt een onderdeel van de visie en de missie 

van de organisatie, zoals uitgewerkt in het Ponderosa Performance Project. 

• Als onderdeel van het persoonlijk ontwikkel plan. 

 

Interne scholing 

De Stichting biedt thematische studiedagen met betrekking tot de volgende thema’s: 

• Ecologische pedagogie 

• Hoogbegaafdheid 

• Creatieve begaafdheid 

• Hooggevoeligheid 

• Performance arts in zorg en onderwijs 

• Biografiek 

• Filosoferen met jongeren 

 

Externe scholing 

Elke medewerker wordt gestimuleerd om eigen bij- en nascholing te volgen passend bij zijn/haar 

ontwikkeling, talenten en taken. De bij- en nascholing is niet verplicht, mits vereist door de 

respectievelijke kwaliteitsregisters.   

Werken met ZZP-ers 

Zoals aangegeven werken we bij Ponderosa met uitsluitend ZZP-ers. Dit zorgt voor meer flexibiliteit 

als het gaat om op- en afschalen wat zeker voor een kleine organisatie als de onze onontbeerlijk is. 

Echter beseffen wij ons ook dat er bepaalde risico’s kleven aan het werken met ZZP-ers. Wat gebeurt 

er als een van hen ziek wordt? Hoe zorgen we ervoor dat er geen sprake is van een ‘verkapt’ 

dienstverband? Hoe zorgen we ervoor dat de ZZP-ers zich blijven scholen (wat uiteindelijk de eigen 

verantwoordelijkheid is)? Dit alles begint al met ons zorgvuldige W&S beleid, daarnaast hanteren we 

een proeftijd zodat voorafgaand aan de opdrachtverstrekking helder is of de ZZP-er uit het juiste 

hout is gesneden.  

Daarnaast erkennen we dat:  

• Het kunnen benadrukken van het verschil tussen werkgeverschap en opdrachtgeverschap van 

belang is als je als zorgorganisatie wil werken met zzp’ers. Ook al lijken de verschillen tussen 

een medewerker in loondienst en een zzp’ers niet groot, vanuit het perspectief van wetgeving 

en de verplichtingen die gelden is dit verschil er wel degelijk. Jaarlijks stellen we een 

goedgekeurde modelovereenkomst op die in tweevoud door zowel Ponderosa als de ZZP-er 

wordt getekend. Deze overeenkomst geeft duidelijkheid over de wijze waarop opdrachtgevers 

en zzp’ers zich tot elkaar dienen te verhouden.  

• Jaarlijks beoordelen we de zzp’ers die werkzaam zijn voor Ponderosa in een persoonlijk 

gesprek. Goed ondernemerschap van de zzp’er is niet alleen in het belang van de zzp’er zelf, 

maar ook in het belang van de opdrachtgever. Beide partijen hebben een aandeel in het 

beperken van de risico’s en hebben dus zo hun wederzijdse verplichtingen.  
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Ziektevervanging 

De horizontale organisatiestructuur en de voortdurende zorg voor en relatie met alle ZZP-ers heeft 

als gevolg dat er weinig sprake is van verzuim. Als er sprake is van kort verzuim, wordt er vervangen. 

Bij langer verzuim is er achtervang in de vorm van een extra begeleider die inzetbaar is.  

Praktisch 

Ziektevervanging regelen we via de Ponderosa-begeleiders-WhatsApp-groep. Hiermee staat iedereen 

op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. En zieke ZZP-er doet -bij voorkeur in de avond 

vooraf, maar uiterlijk voor 8 uur in de ochtend) een ziekmelding in de groep. Deze wordt doorgaans 

direct opgepakt door de andere ZZP-ers en vervanging is in de praktijk snel geregeld. Nadat helder is 

wie de vervanger is, vindt er een telefonisch een korte overdracht plaats. Omdat niet iedere ZZP-er 

iedere dag werkt is hierin een behoorlijke mate van flexibiliteit. Ponderosa is een kleine 

zorgorganisatie (1 groep van 9 tot 15 jongeren/cliënten) en elke begeleider kent elke jongere door en 

door.   

Samenwerking met Labyrint 

Per 1 januari 2020 is de reeds bestaande samenwerking tussen Ponderosa en Labyrint Training 
(https://labyrinttraining.nl/) geformaliseerd voor minimaal drie uur per week. Indien gewenst sturen 
geven wij u inzage in de samenwerkingsovereenkomst.   

Labyrint voorziet Ponderosa hiermee van de volgende expertises: 
- Alice Oldenbroek - Psycholoog NIP, EMDR therapeut 
- Cyril van Leeuwen - Gedragskundige, re-integratie specialist, ergotherapeut 
- Roy Brokelman – Orthopedisch chirurg 
- Sicco Smit – Psychiater 
- Marleen Oomes – Bewegingsdeskundige 
- Tom Brandon – Sportarts 
 
Bovengenoemde Alice Oldenbroek neemt per 1 januari 2020 de begeleiding Individueel 
Complex gedeeltelijk en minimaal 10% voor haar rekening. Ponderosa kan echter van alle genoemde 
disciplines gebruik maken binnen deze samenwerking. 
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