Doorlopende cyclus

Mentor wordt
aangesteld

Start deelnemer

•Binnen 1 week

Intake deelnemer
•(ouders hebben van te
voren intakeformulier
ingevuld en terug
gezonden)
•Intake door directie
en/of gedragswetenschapper/
psycholoog.
•Doelen en wensen nav
intakeformulier
worden met ouders
en/of deelnemer
besproken.
•Deelnemers
overeenkomst wordt
getekend, door beide
partijen.
•Hierna wordt een
passende mentor
gezocht. Alle
formulieren die nodig
zijn voor volgende
stappen opgeslagen in
Qurentis onder de
cliënt (FORMATS
DEELNEMER).

Begeleidingsplan
wordt geschreven
en ondertekend
•Binnen 3 weken

Begeleidingsplan
•Mentor maakt
begeleidingsplan voor
deelnemer
(deelnemer hierin
betrekken indien
mogelijk).
•Indien Alphen dan
levert Go doelen aan.
•Begeleidingsplan
wordt gecheckt door
coördinator.
•Begeleidingsplan
wordt gedeeld door
mentor met ouders en
ondertekend indien
akkoord of per mail
akkoord. Dan naar
zorgzm2 mailen.
•Mentor neemt
telefonisch conact op
met ouders/
verzorgers hoe het
gaat.
•Met ouders wordt
frequentie van contact
afgesproken.

Telefonisch contact
met ouders
•Binnen 3 weken

Beginevaluatie
•Binnen 3 maanden

Beginevaluatie
•Er wordt een
beginevaluatie
gehouden.
•Data volgende
evaluatie afstemmen
met indicatie afloop.
•Mentor stuurt door
naar gedragswetenschapper.
•Beginevaluatie wordt
gedeeld door mentor
met ouders en
ondertekend indien
akkoord of per mail
akkoord. Dan naar
zorgzm2 mailen.

Evaluatie formulier
wordt aan ouders
gestuurd
•Minimaal 2 weken
voorafgaand gesprek

Voorbereiding
evaluatie verslag
•6 weken voor eind
indicatie of minimaal
jaarlijks

Voorbereiding
evaluatie verslag
•Minimaal 1 keer per
jaar (of vaker indien
noodzakelijk) wordt
er een evaluatie
gemaakt over
deelnemer.
•Evaluatieformulier
zorgboerderij wordt
geschreven door
mentor.
•Evaluatieformulier
deelnemer wordt door
ouders ingevuld.

Evaluatie gesprek
vindt plaats
•4 weken voor eind
indicatie of minimaal
jaarlijks

Evaluatie gesprek
•Minimaal 1 keer per
jaar wordt er een
evaluatie gehouden
met
ouders/verzorgers van
deelnemer, eventueel
16+ deelnemer.
•Evalueren
functioneren
thuissituatie,
schoolsituatie en op
de zorgboerderij
•Doelen worden
geevalueerd,
bijgesteld en/of
uitgebreid aan de
hand van de
geschreven evaluatie
verslagen.

Definitief evaluatie
verslag wordt
geschreven en
ondertekend
•2 weken voor eind
indicatie of minimaal
jaarlijks

Evaluatie verslag
wordt naar de
gemeente gestuurd

Indicatie afloop

•2 weken voor eind
indicatie

Definitief
evaluatie verslag
•Evaluatie verslag
wordt aangepast met
nieuwe informatie uit
het gesprek door
mentor en
doorgestuurd naar
gedragswetenschappe
r.
• Daarna door mentoor
gemaild voor
ondertekening naar
ouders.
•Ondertekend verslag
mailen naar zorgzm2
(voor in Qurentis) of
per mail akkoord.
•Begeleidingsplan
wordt vernieuwd met
nieuwe doelen en
bijzonderheden.

Verlenging
indicatie
•Wanneer indicatie
afloopt wordt het
uiteindelijke
evaluatieverslag
zorgboerderij naar
ouders verstuurd.
•Coördinator biedt hulp
en checkt.
•Hierna gedragswetenschapper.
•Door naar
ouders/verzorgers en
ondertekening.
Ouders/verzorgers
sturen door naar
derden.
•Ondertekend verslag
mailen naar zorgzm2
(voor in Qurentis).

LET OP: Mentor verantwoordelijk dat handtekening/akkoord van gezaghebbenden aanwezig is in Qurentis. Mentor controleert mail of akkoord gegeven is of belt om alsnog handtekening/akkoord te krijgen.
Welke handtekening is nodig vanuit ouders/gezaghebbenden?
Ouders bij elkaar: Eén van de gezaghebbenden (moeder of vader), beiden mag ook.
Gescheiden ouders: Alle gezaghebbenden (moeder en waarschijnlijk ook vader)

Let op! In het geval van een akkoord via de email moet een printscreen/foto/snapshot/oid toegevoegd worden van de email in het betreffende document. Of te wel er moet één document komen in het geval
van begeleidingsplan/tussenevaluatie/(eind)evaluatie waarin óók de handtekening danwel akkoord-mail van ouders/deelnemer is toegevoegd. In de email moet dan staan, wie akkoord geven over wat;
bijvoorbeeld: "Wij als ouders gaan akkoord met de inhoud van het begeleidingsplan 2019". Afzender moet dus duidelijk zijn. Je kunt dat doen door een printscreen/foto/snapshot/oid te maken van de volledige
email met akkoord en die als extra pagina knippen/plakken in het document.

Toelichting extra
formats
•Exitverslag: Dit verslag dient ingevuld te
worden door de mentor van de deelnemer
en dient als een overdracht bij vertrek van
de deelnemer.
•Tussentijdse evaluatie: Dit verslag dient
ingevuld te worden door de mentor van
de deelnemer, naderhand van een
tussentijds evaluatiegesprek. Van dit
verslag wordt gebruik gemaakt, wanneer
er sprake is van 3-6 maanden geldende
indicaties. Ook kan het worden gebruikt,
wanneer ouders vaker behoefte hebben
aan evaluatie momenten.
•Ter verduidelijking: Het jaarlijks
evaluatieverslag (zorgplan) is een jaarlijks
terugkerend verslag. Het tussentijdse
evaluatieverslag kan worden gebruikt
wanneer derden, vanwege aflopende
indicaties, vakerdan éénmaal per jaar om
evaluaties vragen.
•Notulen overleg: Dit wordt gebruikt om
notulen bij te houden van bijgewoonde
gesprekken.

