
Begeleidingsprofiel 
1 Inleiding: 
Binnen het begeleidingsprofiel worden belangrijke elementen voor de begeleiding binnen het 

Zorgcentrum beschreven. Van deze belangrijke elementen dienen medewerkers op de 

hoogte te zijn om de juiste zorg te kunnen bieden en aan te sluiten bij de visie en missie. 

2 Visie Zorgcentrum Het Leefhuis. 
Het Leefhuis werkt via 3 speerpunten, middels deze speerpunten wordt de organisatie en 
zorg gerealiseerd. Het  Leefhuis werkt middels deze speerpunten om de woonsituatie 
leefbaar en de groepssamenstelling werkbaar te houden.  Daarnaast wordt er vanuit gegaan 
dat iedere hulpbehoevende leerbaar is en groei doormaakt. Het biedt  Leefhuis kwaliteit 
doordat zij op verschillende vlakken specialisme in kunnen zetten (zoals een ergotherapeut, 
gedragsdeskundige, kindercoach en leerkracht (SBO)) om het 'probleem' aan te kunnen 
pakken. Daarnaast biedt het Leefhuis kwaliteit omdat zij binnen een veilige en vertrouwde 
setting deelnemers laten groeien, deelnemers uitdaagt tot meer en deelnemers deel laten 
uitmaken van hun eigen proces.   
   
De visie van het Leefhuis wordt vormgegeven middels deze speerpunten: vertrouwen, 
veiligheid, groei en begrip.   
 

2.1 Veiligheid  
Het  Leefhuis vindt veiligheid een van de hoofd speerpunten. Wanneer een deelnemer zich 
niet veilig voelt, zal hij of zij zich nooit kunnen ontwikkelen of thuis voelen. Om veiligheid te 
creëren, worden er duidelijke regels gehanteerd, zijn er mogelijkheden tot rustplekken maar 
wordt er vooral geluisterd naar wat de deelnemer wenst of fijn vindt (wanneer dit binnen de 
mogelijkheden van het Leefhuis ligt).    
   
Het  Leefhuis  is van mening dat veiligheid ook van binnen zit en niet alleen van buiten. 
Wanneer iemand lekker in zijn vel zit, in zichzelf vertrouwd en vooral naar zichzelf kijkt, 
ontwikkel je eigen veiligheid. Het Leefhuis stimuleert deelnemers om ook deze veiligheid te 
ervaren.  
   

 
 

2.2 Vertrouwen  
Om vertrouwd te raken met de omgeving en de werkwijze is er tijd en inzet nodig. Dit 
betekent dat deelnemers bij ons de tijd krijgen om vertrouwd te raken met de werkwijze en 
de verschillende begeleiders.   
   
Vertrouwen is nodig om je thuis te kunnen voelen, om aan jezelf te kunnen werken en vooral 
een eigen plekje te creëren.   
   



Het Leefhuis werkt hieraan mee door te werken met bekende gezichten, deelnemers de tijd 
te geven en te laten wennen aan de omgeving.  
   
Daarbij worden alle kleine stapjes opgemerkt, werkt het Leefhuis met het geven van 
positieve feedback en spreekt zij het vertrouwen in haar deelnemers met regelmaat uit.   
   
   

 
 

2.3 Groei  
Wij gaan er vanuit dat iedereen leer- en ontwikkelbaar is en geven iedereen de kans om zich 
te ontplooien en te groeien. Dit realiseren wij door tegemoet te komen aan persoonlijke 
behoeftes, gehoor te geven aan talenten en succeservaringen te vieren.   
   
Het  Leefhuis stelt voor alle deelnemers een begeleidingsplan op. In het begeleidingsplan 
wordt beschreven welke groeikansen er liggen en hoe hier aan gewerkt gaat worden.   
   
Het  Leefhuis streeft zoveel mogelijk naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit houdt in 
dat het vindt dat iedere deelnemer een kans moet maken op een plekje binnen de huidige 
maatschappij.   
   
Daarnaast werkt het  Leefhuis met 'diploma's' voor deelnemers die dit leuk vinden. Een 
diploma staat voor een behaald doel en kan dus met trots gedeeld worden!  

 

 

2.4 Begrip  
Het  Leefhuis vindt het belangrijk dat er begrip is voor elk individu en zij het gevoel krijgt 
begrepen te worden. Dit wordt verwezenlijkt doordat de deelnemer betrokken wordt bij zijn of 
haar leerproces en hier invloed op heeft.  
   
Elk individu heeft eigen inbreng binnen zijn of haar begeleidingsplan. Daarnaast wordt er 
rekening gehouden met de diagnose/ziektebeeld en de moeilijkheden die deze met zich 
meebrengt.   
   
Het  Leefhuis werkt met het motto 'iedere dag een nieuwe kans' om onze deelnemers het 
gevoel te geven dat we achter ze staan!  
  



 

3 Missie zorgcentrum Het Leefhuis. 

3.1 De deelnemer staat centraal 
De deelnemer staat centraal bij het  Leefhuis. Dit betekent dat er vanuit de deelnemer 
gewerkt wordt en de deelnemer invloed heeft op zijn of haar leerproces. Het  Leefhuis vindt 
het verkrijgen van intrinsieke motivatie bij deelnemers belangrijk, wij willen dit verwezenlijken 
door de deelnemer inspraak te laten hebben op zijn of haar leerproces. Daarom werken wij 
vanuit de deelnemer!  

 

3.2 Groepsproces 
Het  Leefhuis vindt het belangrijk dat het groepsproces gewaarborgd blijft. Dit betekent dat 
er rekening gehouden wordt met de groepsdynamiek en hierop ingezet wordt tijdens de 
begeleiding. Het  Leefhuis leert deelnemers omgaan met elkaar, begrip tonen voor elkaar en 
met elkaar samenleven.   

 

3.3 Samenwerken 
Het  Leefhuis heeft als streven een goede samenwerking met ouders/verzorgers neer te 
zetten. Om dit te realiseren worden ouders bij elke stap betrokken en hebben ook zij 
inspraak in het leerproces van hun kind/ouder. Daarnaast worden er evaluatiemomenten 
gehouden om de groei van de deelnemers te bespreken en in  samenspraak het vervolg pad 
te bepalen.  

 

3.4 Leefstijl 
Het  Leefhuis zet in op het ontwikkelen van veiligheid, vertrouwen en vindt wederzijds 
respect heel belangrijk. Binnen het   Leefhuis vinden wij het belangrijk dat er een goede 
band met onze deelnemers opgebouwd wordt. Wij zijn van mening dat een goede band 
zorgt voor een goed leefklimaat. Wij spelen hierop in door meerdere keren per week 
samenwerkingsactiviteiten te organiseren.  

 



4 Proces Zorgcentrum Het Leefhuis. 
In de procesbeschrijving wordt beschreven hoe het zorgproces binnen Zorgcentrum Het 

Leefhuis eruitziet. Binnen Het Leefhuis worden er verschillende stappen ondernomen om 

kennis te maken met de organisatie van Het Leefhuis. Na de aanmelding gaan stap 1, 2 en 

3 van start.  

1.1 Stap 1: Bespreken van hulpvraag en zorgvorm. 
Na telefonisch of mailcontact wordt er een kennismakingsgesprek ingepland. Er wordt 

kennis gemaakt met de visie en missie van Het Leefhuis. Daarnaast wordt er een 

rondleiding gegeven door het Zorgcentrum en over de zorgvorm, waar de interesse naar uit 

gaat, informatie verschaft. Wanneer beide partijen (zorgvragers en zorgbieder) er een goed 

gevoel aan overhouden, wordt stap 2 inpland. 

1.2 Stap 2: Bespreken van verwachtingen. 
Bij stap 2 wordt er besproken wat ouders/verzorgers en de hulpbehoevende van de zorg 

verwachten, hoe dit verwezenlijkt kan worden en welke afspraken er gemaakt dienen te 

worden. Betrokkenen worden meegenomen in de organisatie van Het Leefhuis en de 

startdatum wordt bepaald. Daarnaast wordt er besproken welke dagen de deelnemer 

aanwezig zal zijn en zullen er een aantal praktische zaken geregeld worden (zoals het 

invullen van het startpakket). 

1.3 Stap 3: Deelnemer in het middelpunt. 
De deelnemer staat bij deze stap in het middelpunt. Zij worden tijdens deze stap betrokken 

bij de kennismaking met Het Leefhuis. Daarnaast wordt de deelnemer meegenomen in zijn 

plaatsing en krijgt zijn/haar inbreng een plekje binnen zijn/haar leerproces.  

1.4 Stap 4: Bespreken begeleidingsplan. 
Nadat de deelnemer een maand in zorg is bij Het Leefhuis wordt het begeleidingsplan 

besproken. Bij stap 3 heeft de deelnemer aan kunnen geven wat hij/zij graag wil leren en 

inzetten en hebben de ouders/verzorgers aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden. Het 

begeleidingsplan wordt met beide besproken en na akkoord wordt er een evaluatie 

ingepland. 

1.5 Stap 5: Bespreken evaluatie. 
Wanneer het begeleidingsplan een half jaar (of met uitzondering een jaar) is gehanteerd, 

vindt er een evaluatie plaats. Binnen deze evaluatie worden alle doelen besproken, wordt er 

besproken wat er nog verder ontwikkelt dient te worden en welke doelen behaald uitgebreid 

of behaald zijn. Daarnaast wordt er ook besproken hoe de professionele inzet wordt ervaren 

en of de afgesproken afspraken nagekomen worden. 

1.6 Stap 6: Voortzetting. 
Na de evaluatie wordt bij voortzetting van de zorg weer begonnen bij stap 4. 

 

  



 

5 Begeleidingsstijl. 

5.1 Opmerken van kleine stapjes. 
Binnen het zorgcentrum worden zelfs de kleinste stapjes opgemerkt en benoemd. Het is 

belangrijk dat medewerkers oog blijven houden voor groei en zelfs de kleinste groei 

momenten opmerken. Wanneer een deelnemer iets onderneemt wat buiten de comfortzone 

ligt, een grotere stap durft te zetten of iets behaald, dient dit te worden benoemd. Dit kan 

één op één maar ook in een groep wanneer de deelnemer dit als prettig ervaart (dit dient de 

begeleiding af te stemmen). Het is voor de medewerker de kunst om het start punt van de 

deelnemer in gedachten te houden en bij elk stapje een benoeming plaats te laten vinden. 

5.2 Positieve benadering. 
Deelnemers worden altijd positief benaderd, dit betekent dat de eerste contacten vanuit het 

positieve plaatsvinden: er wordt benoemd wat de deelnemer goed kan, er wordt benoemd 

hoe goed de deelnemer bezig is, er wordt benoemd hoe fijn het contact is. Wanneer de 

deelnemer een negatieve gedraging laat zien, wordt er eerst een verwijzing naar het 

positieve gedrag gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een deelnemer niet wil deelnemen aan een 

activiteit, wordt er eerst benoemd dat hij/zij het gisteren zo knap heeft gedaan door deel te 

nemen aan de activiteit. Er wordt dan verwezen naar een eerdere positieve ervaring 

waardoor de deelnemer gestimuleerd wordt om weer positief gedrag te vertonen. Daarnaast 

maakt Het Leefhuis veelvuldige gebruik van positieve feedback en worden alle opvallende 

positieve gedragingen benoemd (delen, elkaar helpen, iets opruimen, meedenken 

enzovoorts). 

5.3 Negeren van negatieve gedragingen. 
Binnen Het Leefhuis proberen we als medewerkers negatieve gedragingen te negeren en 

vooral het positieve te benoemen. De regel is: wanneer het negatieve gedrag een gevaar 

voor de deelnemer, groepsgenoten of begeleiders vormt, dient erin gegrepen te worden via 

het HTH-protocol. Wanneer er negatief gedrag wordt vertoond wordt deze in eerste instantie 

genegeerd (lichte agressie). Wanneer het gedrag aan blijft houden, krijgt de deelnemer een 

waarschuwing. Blijft de deelnemer het negatieve gedrag voortzetten, dan wordt zij verwezen 

naar een andere ruimte (zonder groepsgenoten). Wil de deelnemer zich niet verplaatsen dan 

wordt er gehandeld volgens het HTH-protocol. 

5.4 Benoemen en belonen van groei. 
Bij Het Leefhuis worden deelnemers beloond middels een beloningssysteem (verdienen van 

muntjes voor het behalen van het gedrag of doel dat er is gesteld) of krijgen deelnemer een 

diploma voor de behaald groei. Bijvoorbeeld een deelnemer kan de stappen van het strijken 

zelfstandig uitvoeren en ontvangt daarvoor een diploma. 

5.5 Deelnemers leren kennen! 
Het Leefhuis vindt het heel belangrijk dat er uit wordt gegaan van de kracht, talenten en het 

kunnen van de deelnemers (niet denkenden vanuit het labeltje maar vanuit de 

mogelijkheden). Om deze begeleidingsstijl te kunnen nastreven, wordt er eerst gewerkt 

vanuit de eigen bevindingen van de medewerkers. De diagnoses of beschreven rapporten 

worden niet door alle medewerkers gelezen (een of twee medewerkers lezen deze door en 

vermelden alleen de noodzakelijke of levensbedreigende informatiedelen). Op deze manier 

krijgen de medewerkers de kans om de deelnemers te leren kennen, losstaand van het 

labeltje dat hen toebehoort. 



5.6 Begrip, respect en een luisterend oor. 
Alle medewerkers werken vanuit begrip, respect en bieden een luisterend oor. Begrip 

resulteert zich in het hebben van begrip voor de situatie en beperking van de deelnemer. 

Begrip gaat over het vermogen om anders te denken dan vanuit het negatieve. 

Medewerkers hebben begrip voor de situatie, halen hier positieve kenmerken uit en werken 

vanuit empathie voor de deelnemer. Daarnaast bieden medewerkers van Het Leefhuis een 

luisterend oor voor de problematieken die deelnemers tegenkomen of de levensverhalen die 

zij willen delen. 

5.7 Veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. 
Iedere medewerker van het Leefhuis werkt vanuit de veiligheid en het vertrouwen dat zij 

opbouwen met de deelnemers. Het is belangrijk dat er een veilige setting wordt gecreëerd 

waarin deelnemers zich durven te ontwikkelen, fouten mogen maken gestimuleerd en 

gemotiveerd worden om zichzelf uit te dagen. Daarnaast dient er een vertrouwd gevoel 

gecreëerd te worden zodat deelnemers zich open durven stellen en vanuit dat gevoel 

kunnen groeien. De geborgenheid wordt geboden doordat iedere medewerker interesse 

toont, een helpende hand biedt en gevoelige informatie niet zomaar deelt. 

5.8 Duidelijkheid en consequent handelen. 
De deelnemers van Het Leefhuis zijn gebaat bij duidelijkheid en consequent handelen. Dit 

betekent niet dat medewerkers altijd ‘streng’ moeten zijn. Medewerkers dienen hun grenzen 

duidelijk aan te geven en hierin altijd op dezelfde manier te reageren naar iedere deelnemer 

toe. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen deelnemers en er dient één lijn 

getrokken worden. Het is belangrijk dat de regels van Het Leefhuis nageleefd worden en 

medewerkers de deelnemers hierop attenderen. 

5.9 Inzetten van humor. 
Het Leefhuis werkt veel met humor om een gezellige en plezierige sfeer neer te zetten. 

Daarnaast wordt humor ingezet als tool om bepaalde activiteiten die buiten de comfortzone 

liggen, juist met een grapje onder de aandacht te brengen of deelnemers met moeilijk 

gedrag te stimuleren om een taak toch op te pakken of af te maken. 

  



5.10 Mentorschap. 
Het Leefhuis werkt met mentorschap. Dit houdt in dat deelnemers, ouders en verzorgers niet 

steeds al hun problemen opnieuw hoeven te vertellen en dat er één medewerker op de 

hoogte is van alle ontwikkelingen rondom de deelnemer. De mentor speelt de belangrijke 

informatiedelen door naar betrokkenen: het zorgteam wanneer het een dreigende situatie 

lijkt te worden, naar de opvoedondersteuner of casemanager als het de indicatie of 

zorgmelding betreft en de medewerkers wanneer er een wijziging, problematische situatie of 

aanpakverandering plaatsvindt. De mentor kan casussen vanuit de deelnemer inbrengen 

binnen het zorgteam of de vergadering. 

 

 

 

 



 

 

 


