
 Kernprocessen: onthaal van 
de gebruiker 

Kernprocessen: doelstellingen en 
handelingsplan 

Kernprocessen: afsluiting en nazorg Kernprocessen: pedagogisch profiel Kernprocessen: gebruikersdossier 

0 Er is geen procedure voor onthaal. Er is geen procedure voor de doelstellingen en 
het handelingsplan. 

Er is geen procedure voor afsluiting en nazorg. Er is geen pedagogisch profiel.    Er zijn geen procedures voor het beheer en de uitwisseling 
van gebruikersdossiers. 

      

      

1 De organisatie bepaalt ad hoc een 
werkwijze. 

De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze. De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze. De medewerkers stemmen hun visie op en de 
uitvoering van de hulpverlening ad hoc af.   

De organisatie beheert ad hoc de gebruikersdossiers.  

      

      

2 Er is een procedure voor onthaal. Er is een procedure voor de doelstellingen en 
het handelingsplan. 

Er is een procedure voor afsluiting en nazorg. Er is een pedagogische visie. Er zijn procedures voor het beheer en de uitwisseling van 
gebruikersdossiers.  

      

      

3 De organisatie stelt de procedure op 
met inspraak van de proceseigenaars. 

De organisatie stelt de procedure op met 
inspraak van de proceseigenaars. 

De organisatie stelt de procedure op met inspraak 
van de proceseigenaars. 

De organisatie documenteert de visie op hulpverlening 
aan de hand van onderbouwde referentiekaders met 
handvatten voor de hulpverleners. 

De organisatie stelt de procedures op met inspraak van de 
proceseigenaars. 

 De procedure is geëxpliciteerd met 
duidelijke verantwoordelijke(n), 
doelstellingen, instrumenten en 
werkwijzen.  

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 
verantwoordelijke(n), doelstellingen en 
instrumenten.  

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 
verantwoordelijke(n), doelstellingen en 
instrumenten.  

De organisatie heeft een duidelijke visie op en 
afspraken over de essentiële aspecten van de 
hulpverlening. 

De procedures voor het beheer en de uitwisseling van 
gebruikersdossiers zijn geëxpliciteerd volgens de wettelijke 
bepalingen met duidelijke afspraken over het beheer en de 
toegankelijkheid (intern en extern) van de dossiers.     

 De organisatie communiceert de 
procedure. 

De organisatie documenteert en communiceert 
de procedure. 

De organisatie documenteert en communiceert de 
procedure. 

Alle betrokkenen passen de visie en afspraken toe. De organisatie documenteert en communiceert de 
procedures. 

 Alle medewerkers passen de 
procedure toe.  

Alle medewerkers passen de procedure toe. Alle medewerkers passen de procedure toe. De gebruiker heeft inspraak in en participeert in alle 
aspecten van zijn hulpverleningstraject 

Alle medewerkers passen de procedures toe. 

    De hulpverlening maakt voor elke gebruiker  
samenwerkingsafspraken met het externe 
hulpverleningsnetwerk.  

 

    De hulpverlening betrekt het directe sociale netwerk 
actief in het hulpverleningstraject van de gebruiker.  

 

      

      

4 De organisatie evalueert systematisch 
de procedure en stuurt die bij. 

De organisatie evalueert systematisch de 
procedure en stuurt die bij. 

De organisatie evalueert systematisch de 
procedure en stuurt die bij. 

De organisatie evalueert systematisch de visie op 
hulpverlening en de afspraken daaroveren stuurt die 
bij.   

De organisatie evalueert systematisch de procedures en 
stuurt die bij. 

 De evaluatie gebeurt met inspraak van 
de gebruikers en de interne partners.  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de 
gebruikers en de interne partners. 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de 
gebruikers en de interne partners.  

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers.  De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de 
interne partners. 

    De organisatie evalueert systematisch de wijze 
waarop de inspraak en participatie van de gebruiker 
vorm krijgen en stuurt die bij.  

 

      

      

5 De organisatie communiceert de 
procedure systematisch extern. 

De organisatie communiceert de procedure 
systematisch extern. 

De organisatie communiceert de procedure 
systematisch extern. 

De visie op hulpverlening krijgt vorm vanuit minimaal 
de gebruikers-, medewerkers- en 
samenlevingsresultaten.  

De organisatie communiceert de procedure systematisch 
extern. 

 De organisatie evalueert systematisch 
de procedure met inspraak van externe 
partners. 

De organisatie evalueert systematisch de 
procedure met inspraak van externe partners. 

De organisatie evalueert systematisch de 
procedure met inspraak van externe partners. 

Een onafhankelijke externe evalueert de visie op 
hulpverlening, en de afspraken daarover. De 
organisatie communiceert deze resultaten en stuurt de 
visie, de afspraken en de uitvoering bij. 

De organisatie evalueert systematisch de procedures met 
inspraak van externe partners. 

 De procedure staat model voor andere 
organisaties.  

De procedure staat model voor andere 
organisaties.  

De procedure staat model voor andere 
organisaties.  

De organisatie stelt de visie op hulpverlening, en de 
afspraken daarover als model voor andere 
organisaties. 

De procedures staat model voor andere organisaties. 

 


