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Afspraken continuïteit. 
• Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis wordt er gewerkt met mentorschappen. Dit houdt in 

dat iedere deelnemer een mentor krijgt toegewezen die op de hoogte is van het 

zorgproces. Deze mentor onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers, de 

deelnemer en andere betrokkenen. De mentor is aanwezig bij belangrijke gesprekken 

en stelt het begeleidingsplan op. 

• Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis wordt er gewerkt met buddy’s. Een buddy is een 

medewerker die naast de mentor tevens op de hoogte wordt gebracht van het 

zorgproces door de mentor. Bij uitval of ziekte van de mentor, neemt de buddy het 

zorgproces op zich en de bijbehorende taken. 

• Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis is er een zorgteam aanwezig. Dit houdt in dat er 

een groep deskundige zich ontfermen over complexe casussen. Dit team bestaat uit 

een gedragsdeskundige, kindercoach, ergotherapeut, SKJ medewerker en een 

pedagogisch medewerker. Wanneer een ouder/verzorger of deelnemer akkoord gaat, 

wordt zijn of haar casus besproken. 

• Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis bieden wij continuïteit doordat er een 

schaduwrooster wordt gemaakt bij een ziekmelding. Een ziekmelding wordt een uur 

voordat de dienst begint, aangegeven en er wordt binnen het team gezocht naar 

vervanging. Bij ambulante hulpverlening is de band met de begeleiding erg belangrijk 

en wordt deze op verzoek van ouders overgenomen door de buddy.  

• Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis wordt er continuïteit geboden door begeleiding te 

bieden in de thuissituatie wanneer er zich een calamiteit voordoet (bijvoorbeeld het 

Coronavirus). Ouders/verzorgers kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. 

De begeleiding onderneemt thuis bij de deelnemer activiteiten zoals spelletjes, 

werkbladen maken of knutselen. Wanneer de deelnemer of de begeleiding klachten 

heeft (zoals bij het Coronavirus hoesten, niezen of koorts) wordt de thuis begeleiding 

telefonisch geannuleerd om het risico tot besmetting te voorkomen.  

• Wanneer er sprake is van een crisissituatie in de thuissituatie kan de ouder/verzorger 

contact opnemen met de manager van Zorgcentrum Het Leefhuis of met de mentor 

van de deelnemer, bij een akkoord van de ouder/verzorger wordt de situatie 

besproken in het team. Naar aanleiding hiervan wordt er per situatie bekeken wat 

Zorgcentrum Het Leefhuis kan doen om hulp te bieden. Dit kan door bijvoorbeeld 

telefonisch contact op te nemen of door het inzetten van begeleiding in de 

thuissituatie.  
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3-6-2021 Weghalen van 
coronamaatregel om vanaf 6 
april geen 
groepsbegeleiding te 
bieden. 

Dit is al op een eerder 
tijdstip doorgegeven aan 
ouders en deelnemers. 

 


