
 
 

Versie december 2019 (nieuw normenkader versie 2019)  

 Resultaat Toetsing Kwaliteitsnormen Sociaal Werk 
versie 2019 (nieuw normenkader)  

 
In dit format worden de toetsingsresultaten gedocumenteerd. De Samenvatting uitkomst Toetsing (A.) levert u in bij Sociaal Werk Nederland (SWN). Het 

geheel inclusief de Bevindingen Toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk (B.) levert u aan bij de getoetste organisatie. 

 

A. Samenvatting uitkomst Toetsing 
 

Kerngegevens toetsing 
 

Naam lidorganisatie:  Welzijn Rivierstroom  

Lidnummer (bij Sociaal Werk Nederland):  BUR162 

Adres lidorganisatie: Voorstraat 8, 4033 AD Lienden 

Werkgebied organisatie:  Gemeente Buren, Neder-Betuwe en Rhenen 

Website organisatie www.welzijnrivierstroom.nl 

Naam contactpersoon: Marjolein Siebelink  

Mailadres contactpersoon: 06-12532320 

Telefoon contactpersoon: marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl 

Scope (werkprocessen / organisatieonderdelen, die getoetst zijn): Welzijn Rivierstroom biedt in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe 
verschillende diensten aan, waaronder: 

• Mantelzorgondersteuning 
• Vrijwilligersondersteuning 

• Hulp door vrijwilligers 
• Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen 
• Informatie en advies 
• Ondersteuning van bewonersinitiatieven 
• Samenlevingsopbouw 

Omvang organisatie: aantal medewerkers, aantal fte en aantal locaties) 

voor zover ‘in de scope’: 

Ca. 14 FTE + ca. 200 vrijwilligers 

 

Gekozen vorm van het onderzoek (intercollegiale adviesmeting, combi 
intercollegiaal met CI, alleen door CI, combi Kwaliteitslabel en ISO/HKZ)  

Alleen CI 

Zelfevaluatie ingeleverd op: 14-01-2021 

Onderzoek ter plaatse uitgevoerd op (datum/data):  29 en 30 maart 2021 

Bezochte locaties:  Hoofdlocatie, digitaal 

Toetsers (namen en organisatie waar men werkt): n.v.t. 

Verantwoordelijke CI en teamleider CIIO BV, Colette Dams 

http://www.welzijnrivierstroom.nl/
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Gesprekspartners (geen namen, alleen functies):  Directeur, 12 sociaal-cultureel werkers uit alle teams, 4 vrijwilligers 

Datum verslag team (na interne controle) naar lid organisatie: 3 mei 2021 

Datum ontvangen verbeterplannen met akkoord CI:  19 mei 2021 

Datum verslag definitief met akkoord lid organisatie: 2 juli 2021 

Datum inzending samenvatting naar Sociaal Werk Nederland 2 juli 2021 

 

 

Overall resultaat toetsing 
NB de nummers verwijzen naar de nummers in het kwaliteitskader! 
 

Onderdeel norm Nrs. normen die voldoen Nrs. normen met 

verbeterpunt 

Nrs. normen 

voldoen niet 

Nrs. normen niet 

van toepassing 

Nrs. normen niet 

beoordeeld 

Vakmanschap Alle overige V12 0 0 0 

Dienstverlening Alle overige D6 0 0 0 

Organisatie en 
bestuur 

Alle overige 0 OB9 en OB10 0 0 

Resultaat totaal  45 van de 49 2 van de 49 2 van de 49 0 0 

 

 

Toelichting  

 

Input voor trendanalyses branche 
 

Opvallend sterke punten (Complimenten) Meest in oog springende verbeterpunten (Zorgpunten) 

Er is een grote mate van professionaliteit en collegialiteit bij de 
medewerkers.  

De registratie van dienstverlening (opbouwwerk) is onvoldoende, met name 
doordat het huidige programma Regicare niet naar behoren werkt. 

Er wordt veel ingestoken op de leefwereld van de inwoners, waarbij 
professionals en inwoners en vrijwiligers elkaar ontmoeten op basis van 
gelijkwaardigheid.  

Er wordt gedaan aan deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van 
competenties van en door de professionals. De formele kant (opleidingsbeleid, 
formele gesprekkencyclus, bijhouden Registerplein) vraagt nog om meer 
inbedding in de organisatie.  

 

NB geef hier bij hercertificering aan of er sprake is van relevante organisatieontwikkelingen, eventuele scope-verandering en in hoeverre de organisatie 

eventuele plannen van aanpak heeft gerealiseerd, zich verder heeft ontwikkeld heeft op vlak kwaliteit en of er sprake is van nieuwe verbeteracties en 

goedgekeurde plannen hiervoor.  N.v.t. Voor Welzijn Rivierstroom is het de eerste keer dat zij een toetsing op het Kwaliteitslabel Sociaal Werk krijgen.  
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Advies (alleen in te vullen door CI) inzake toekenning Kwaliteitslabel Sociaal werk: 
 
o Positief na goedgekeurd verbeterplannen voor de normen die (deels) niet voldoen. Volgend onderzoek over 2 jaar.  
 

 

 

Datum, naam en handtekening verantwoordelijke teamleider CI respectievelijk opsteller rapport toetsers:  
 
28 april 2021 
 
 
 
 
 

Colette Dams 
Teamleider CIIO BV 
  

  



 
 

Versie december 2019 (nieuw normenkader versie 2019)  

B. Bevindingen Toetsing Kwaliteitsnormen Sociaal Werk 
 

Toelichting  
 
- Een organisatie kan geheel, deels of niet voldoen aan een norm. Voldoen aan een norm betekent dat dit in de praktijk is aangetoond. Het hebben van een 

document waar in staat dat men het geregeld heeft is niet voldoende; het gaat om het handelen in de praktijk!  
- De uitkomsten van de intercollegiale toetsing of externe toetsing worden per norm beknopt weergegeven in de middelste kolom en onderbouwd met 

voorbeelden, citaten, gegevens, documenten, e.d. Het Voorbeeldverslag resultaat toetsing (te downloaden op 
https://www.sociaalwerknederland.nl/kwaliteitslabel/318-alle-documenten-op-een-rij) geeft toetsers en CI’s inzicht in de afgesproken wijze van 

rapporteren.  
- In de rechterkolom staat het oordeel: voldoet (+), verbeterpunt (+/-), en voldoet niet (-).  
 

Kwaliteitsnormen Vakmanschap Bevindingen en verbeterpunten toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

1. Professionals beschikken over de voor hun 

werk relevante competenties zoals 
geformuleerd in het voor hen van 

toepassing zijnde 
beroepscompetentieprofiel en passen deze 
toe. 

Alle gesproken medewerkers geven blijk van de competenties en men geeft aan deze dagelijks 
in te zetten. Uit de voorbeelden die medewerkers gaven spraken o.a. de klantgerichtheid, het 
coachen (i.p.v. overnemen) van inwoners, denken in mogelijkheden en in termen van 
samenwerking. Communicatieve vaardigheden in het spreken met partners, maar ook met 

mensen van alle leeftijden, culturen en achtergronden. Voor de introductie van het 
Kwaliteitslabel hebben alle professionals ook een persoonlijk document opgesteld over hun 
competenties. Via o.a. intervisiebijeenkomsten wordt dit bijgehouden.  

+ 

2. Professionals in een nieuwe rol of functie 
werken zich actief en adequaat in.  

Nieuwe medewerkers volgen een inwerkprogramma, krijgen het personeelshandboek en 
worden binnen het team verder begeleid en geïntroduceerd. Dit gebeurt momenteel ook bij 
een collega die een overstap maakt van het ene naar het andere team.  

Opmerking: Opvallend was dat de recent opgestelde procesbeschrijvingen niet gedeeld zijn 
met een nieuwe medewerker tijdens het inwerken.  
Professionals worden gestimuleerd om ook zelf actief op zoek te gaan naar informatie. 
Medewerkers gaven voorbeelden van dat ze zelf afspraken hebben gemaakt bij collega’s, mee 
gingen met collega’s en zich hebben ingelezen in de verschillende documenten. Ook in corona 

tijd is dit zo door gegaan.  

+  
met 

opmerking 

3. Professionals zijn ondernemend, 
signaleren, pakken kansen actief op en 
werken hierbij samen in het netwerk.  

Medewerkers zijn heel creatief en stemmen voortdurend af op wat wel mogelijk is. Corona 
heeft hier ook zeker mooie dingen voor opgeleverd. Er wordt onder meer samengewerkt met 
de Buurtsportcoach, praktijkondersteuners, sociaal team en anderen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het netwerk Geriatrie waarin veel van deze partijen samenkomen, maar ook rondom 
aanpak eenzaamheid, dementie en Positieve Gezondheid.  
Welzijn Rivierstroom wil nog meer andere financierders / opdrachtgevers verwerven, om de 

afhankelijkheid van de gemeentes te verkleinen. Een stap hierin is bv. het project Beeldbellen 
met Zorg Sprekend, waarvoor een fonds is geworven. Hier is iemand ook voor vrijgeroosterd.  

+ 

https://www.sociaalwerknederland.nl/kwaliteitslabel/318-alle-documenten-op-een-rij
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Kwaliteitsnormen Vakmanschap Bevindingen en verbeterpunten toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

4. Professionals versterken eigen kracht, 
verantwoordelijkheid, zelfregie en 
participatie van burgers / cliënten. 

Dit hoort bij de uitgangspunten van Welzijn Rivierstroom: het vraaggericht werken, vanuit de 

bewoners. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het initiatief van een bewoner die in de coronatijd een 

kleurplaat heeft ontworpen die is rondgedeeld in de wijk; maar ook dat op initiatief van 

initiatief vanuit Welzijn Rivierstroom, naar aanleiding van signalen uit het geriatrisch netwerk 
een Bewaarblik met diverse producten is gemaakt die weer door vrijwilligers zijn rondgedeeld. 

Ook is terug gehoord dat volwassenen met autisme die met elkaar in contact zijn gekomen via 

Welzijn Rivierstroom, zich hierdoor beter voelen, en dit belangrijker vinden dan therapie. Dit 

wordt ook bevestigd door de praktijkondersteuners bij de huisartsen. Een ander voorbeeld is 

ook de wat klagende houding die er in een dorp was waarbij er vooral werd uitgegaan van 

problemen: de professional daar heeft er voor gezorgd dat de bewoners zich zijn gaan 

verbinden en samen zijn gaan werken aan een nieuw dorpshuis.  

+ 

5. Professionals maken afspraken over hun 
bijdrage aan de realisatie van de opdracht 
van de organisatie, handelen hiernaar en 

dragen deze uit.  

De teams werken per gemeente in werkplannen uit hoe ze de opdracht gaan uitvoeren en wie 
welke zaken oppakt. Ze evalueren dit in een kwartaalrapportage. In Rhenen gebruikt men 
hiervoor het Kwaliteitskompas. Ze onderhouden zelf contacten met de ambtenaren en andere 

partijen in hun gemeenten. Aangegeven is dat dit in één gemeente lastiger is, o.a. vanwege de 

vele wisselingen bij de gemeente.  

+ 

6. Professionals nemen hun 
verantwoordelijkheid en benutten hun 
professionele ruimte in de rollen die zij 
hebben.  

Op het werkinhoudelijke vlak voelen en nemen professionals veel eigen verantwoordelijkheid 
en benoemen ze dat er veel ruimte is om zelf keuzes te maken. Er is een grote mate van 
zelforganisatie binnen de teams. Taken zijn verdeeld o.b.v. competenties en interesses; niet 

alle taken zijn natuurlijk even leuk, maar worden wel opgepakt.  
Men houdt elkaar scherp op het voldoen aan de opdracht en waarden vanuit de organisatie.  

+ 
 

7. Professionals houden zich aan de voor hun 
werk van toepassing zijnde beroepscode en 
aan de gedragscode van de organisatie. 

Medewerkers kennen de codes wel na doorvragen, maar zijn meer ‘onbewust bekwaam’ dan 
dat zij echt kunnen benoemen wat het allemaal omvat. Afgeleide zaken zoals de Meldcode, 
integriteit en privacy, en protocollen en richtlijnen komen regelmatig aan de orde.  
Welzijn Rivierstroom heeft zelf aangegeven hier meer structureel aandacht aan te gaan 

besteden en gaat o.a. een quiz organiseren rondom de codes.  

+ 

8. Professionals houden zich aan de geldende 
werkafspraken en richtlijnen van de 
organisatie en werken actief mee aan het 
optimaliseren ervan. 

De procesbeschrijvingen geven richting aan de werkwijzen en afwegingen die professionals 
kunnen maken en deze zijn actueel en in lijn met de praktijk. Medewerkers werken zelf 
allemaal mee aan het optimaliseren doordat iedereen wel in een werkgroep zit waarin een 
deelaspect uit het beleid of de ambities wordt uitgewerkt/doorontwikkeld.  

+ 

9. Professionals gaan zorgvuldig om met 
uitingen, beeld, gegevens en eigendommen 

van klanten.  

Professionals realiseren zich dat ze met gevoelige informatie te maken hebben en zijn 
zorgvuldig in het noteren daarvan. Er wordt altijd om toestemming gevraagd, ook bv. voor 
foto’s. Men is op de hoogte van o.a. het AVG en het beleid over privacy en 
informatieveiligheid.  

+ 
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Kwaliteitsnormen Vakmanschap Bevindingen en verbeterpunten toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

10. Professionals onderschrijven en zijn 
ingewerkt in de door de organisatie 
gehanteerde methoden en technieken en 
wegen binnen deze kaders af welke 
interventies zij in zetten.  

De ABCD methode wordt onder meer gehanteerd. Lastig is nu dat er geen gebruik gemaakt 
kan worden van de dorpshuizen; men mist wel de fysieke contacten. Om echt effecten te zien 
is ook een langere periode nodig. Verder worden ook Motiverende Gesprekstechnieken ingezet 
en andere voorkomende methodieken. Voor de ABCD is in 2019 een training gevolgd door 
iedereen. In 2020 zijn twee mantelzorgmakelaars opgeleid.  

+ 

11. Professionals werken aan vernieuwing en 
verbetering van de dienstverlening.  

Ook bij Welzijn Rivierstroom heeft deze corona-periode veel vernieuwing opgeleverd. Sowieso 
door gebruik van digitale middelen met social media, filmpjes, beeldbellen etc. maar ook zijn 
activiteiten naar buiten verplaatst, zoals Bakkie in de Buurt, omdat de dorpshuizen nog dicht 
zijn. Zaken als Eenzaamheid of Beeldbellen in Zorg worden planmatig opgepakt.  

+ 
 

12. Professionals ontwikkelen hun benodigde 
competenties en onderhouden hun 
vakbekwaamheid. Geregistreerde 
professionals houden hun portfolio actief 
bij teneinde hun registratie te continueren.  

Beroepsregistratie is verplicht gesteld door Welzijn Rivierstroom, maar niet iedereen houdt 
deze actief bij. Dit heeft mede te maken met de ervaren bureaucratie, tijdsinvestering en 
onduidelijkheden in het Registerplein zelf. Zo zijn veel scholingen niet geaccrediteerd, en moet 
je voor intervisie meerdere handtekeningen verzamelen en voor een boek dat je gelezen hebt 
een verslag schrijven dat door externen wordt beoordeeld. Dit maakt dat een aantal 
medewerkers afhaken of uitstellen en zij geven aan het Registerplein niet nodig te hebben om 
zich te blijven ontwikkelen. Daar waar professionals zich wel registreren en dit onderhouden, is 

benoemd dat het je dwingt om te kijken waar je staat als professional. Vanwege de wisselende 
geluiden omtrent het bijhouden van de registratie weegt CIIO dit als deels op orde.  

+/- 

13. Professionals wisselen kennis en 
leerervaringen uit om zichzelf en het vak te 
ontwikkelen.  

Professionals delen veel in het team over wat heeft gewerkt in een casus, men vindt zelf dat 
dit nog planmatiger kan. Ook online weet men elkaar snel te vinden. Er zijn intervisie en 
casuïstiekbesprekingen, ook samen met partners zoals het Sociaal Team. Verder volgen 

medewerkers diverse trainingen, zoals rondom PDCA en planmatig werken, het schrijven van 
persberichten, of inhoudelijk over bijv. de ABCD methodiek en Motiverende 
Gesprekstechnieken.  

+ 

14. Professionals zijn zich bewust van de 

kosten en baten van hun inzet en 

activiteiten en kunnen dit uitleggen aan 
derden.  

Medewerkers weten hoeveel uren en budget ze kunnen verdelen met elkaar vanuit de 
opdracht en dragen bij aan de verantwoording naar gemeente over inzet en resultaten van 
activiteiten. Binnen elk team is iemand verantwoordelijk voor het budget. Het fiat voor grotere 

uitgaven ligt wel bij de directeur.  

Professionals benoemen (nog) meer inzicht te willen hebben in wat preventief werken voor 
besparingen oplevert in de curatieve zorg, zodat ze hun toegevoegde waarde beter voor het 
voetlicht kunnen brengen. Het Kwaliteitskompas is hier al wel deels ondersteunend in. Men 
ervaart veel waardering voor het welzijnswerk vanuit de gemeenten en sociale partners.  

+ 
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Kwaliteitsnormen Vakmanschap Bevindingen en verbeterpunten toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

15. Professionals verzamelen relevante 
feedback, evalueren het eigen functioneren 
op de afgesproken wijze en stellen eigen 

ontwikkeldoelen.  

Sowieso vragen professionals vrijwel standaard om feedback aan bewoners en vrijwilligers 
tijdens en na afloop van trajecten. “Ik wil weten wat de bewoner of vrijwilliger heeft gehad aan 
mijn ondersteuning, want daar kan ik van leren” is een passende quote in dit kader. Via het 
Registerplan moet men ook aan 360 gr feedback doen, evenals intervisie. De teams evalueren 
ook hun eigen functioneren als team. Er is een start gemaakt met ontwikkelgesprekken. De 

Feedback Company is ingeschakeld om klant- en partnerevaluaties gestructureerd te gaan 
verzamelen.  

+ 

= 

Kwaliteitsnormen Dienstverlening Bevindingen toetsing 
Oordeel 
+; +/-; - 

1. De organisatie communiceert over haar 
dienstverlening en professionals dragen 

dit actief uit en zijn zichtbaar en vindbaar.  

Sinds een jaar of 3 is er meer aandacht voor communicatie via een werkgroep en dit werpt zijn 
vruchten af. De kracht van herhaling blijkt effectief. Er is een website die de diensten toont per 
gemeente. Sinds kort werkt Welzijn Rivierstroom met een jaarplanning en een maandthema, 

waarbij medewerkers een groot artikel in de krant laten plaatsen en bijvoorbeeld Facebook 
berichten plaatsen. Teamleden beheren buurt-Instagram accounts en iedereen heeft een 
persoonlijk Facebook account voor laagdrempelig contact met bewoners.  

De communicatiemedewerker houdt ook bij wat er gelezen wordt en hoeveel.  
Verder is herkenbare bedrijfskleding en zijn er promotiemiddelen zoals pennen, caps, flyers, etc. 
Er zijn sjablonen waarmee professionals zelf teksten in de huisstijl kunnen plaatsen en dit laten 
drukken.  

Professionals geven aan dat Welzijn Rivierstroom steeds beter gevonden wordt in de 
gemeentes, zowel door inwoners als organisaties.  

+ 

2. Professionals inventariseren de expliciete 

en impliciete vragen en risico’s aan de 
zijde van de klant(-groep). Dit geldt zowel 
voor individuele cliënten/ cliëntsystemen, 

als burgerinitiatieven en alles er tussen in. 
Zij stellen vooraf vast of de vraag past 
binnen het beleid en de beschikbare 
capaciteit en competenties van de 

organisatie. Past dit niet dan zorgt de 
professional voor een passende 
verwijzing. 

De professionals zijn opgedeeld in een team per gemeente en hebben binnen het team de 
dorpen verdeeld. Daarnaast hebben ze allemaal een aandachtsgebied. Zo heeft elke 
medewerker scherp in beeld wat de vragen en behoeftes zijn van inwoners, waar bepaalde 

problematieken zijn of risico’s en kan er gericht worden aangesloten bij de leefbaarheid in de 
wijk. Vaak komen vragen en initiatieven voort uit de inwoners zelf, maar de medewerkers 
hebben zelf ook goed zicht op eventuele problemen in een wijk en treden dan proactief op. Zo 

heeft een professional een uitgebreid rapport geschreven over een wijk die slecht bekend staat, 
en aangegeven wat hier naar zijn mening moet gebeuren. Dit is grotendeels overgenomen in de 
opdracht.  
Er wordt altijd gekeken of de vraag past bij de opdracht en of er ruimte en budget is.  

Als het gaat om 1 op 1 begeleiding wordt er gebruik gemaakt van intakeformulieren om de 
vraag goed helder te krijgen. Aan de telefoon vervullen de administratief medewerkers al een 
belangrijke rol, soms alleen al als luisterend oor.  
Daar waar het zorg of medisch handelen, of een vraag buiten de opdracht betreft wordt 
doorverwezen met zo nodig een warme overdracht. Ook zijn er bepaalde welzijnstaken in 

+ 
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Kwaliteitsnormen Dienstverlening Bevindingen toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

sommige gemeenten bij andere organisaties belegd, zoals Buurtbemiddeling (dit door WR wel in 
Rhenen) of het jongeren- en kinderwerk.  

3. Professionals maken met elke klant(-
groep) passende afspraken over doelen, 
activiteiten, middelen, inzet van de klant 
en andere betrokkenen (netwerk, partners 
en vrijwilligers) en evaluatie.  

Er wordt samen met de inwoner(s) een plan opgesteld waarin doelen, activiteiten en beoogde 

resultaten worden beschreven. De professionals hebben vaak een faciliterende rol, sparren mee, 
of helpen om e.e.a. planmatig uit te zetten. Er worden regelmatig vrijwilligers ingezet. Een mooi 

voorbeeld is bijvoorbeeld eenzame inwoners die na een huisbezoek in contact zijn gebracht met 
de buurtgarage. Of een sociaal Eetcafé, waarbij de professional heeft geholpen met het zoeken 
naar een geschikte ruimte en financiering. Na een opstartperiode of overdracht treedt de 
professional dan weer terug, maar monitort wel de voortgang. Benoemd is dat de vastlegging 
van afspraken in Regicare beter moet, dit is gewogen onder D6. 

 
Rondom grote projecten met partners zijn convenanten of Kwaliteitskompassen afgesproken 
met elkaar bv stimuleren positieve gezondheid, taal, dementievriendelijke wijk. o.a. in het 
sociaal team, met de GGD, kerken, Zonnebloem en de bibliotheek. Werkafspraken met 
samenwerkingspartners kunnen volgens sommige medewerkers nog wat beter worden 
vastgelegd, maar lopen over het algemeen goed. 

+ 

4. Professionals ondersteunen de klant(-
groep) bij de realisatie van de 
afgesproken aanpak, zetten geschikte 
methoden en technieken in, betrekken het 
netwerk en benutten de deskundigheid 
van collega’s en samenwerkingspartners.  

Er wordt altijd goed gekeken naar wat de inwoners zelf kunnen, maar ook hoe het netwerk, 
vrijwilligers of andere partners gekoppeld kunnen worden. Zo is er een Repair Café ontstaan 
met een sterke vrijwilliger. Of een inwoner met autisme die langzaam steeds zelfredzamer is 
gemaakt door hem vrijwilligerswerk te laten doen. In Elst wordt samen met inwoners en 
gemeente het centrum gezelliger gemaakt, met wandelroutes voor rolstoelen en rollators, met 
plekken voor ontmoeting.  

+ 

5. Professionals signaleren risico’s, kritische 
signalen en ongewenste situaties in de 
dienstverlening aan de klant en geven 
hieraan opvolging volgens geldende 
afspraken van de organisatie en in de 
keten. Gezamenlijk reflecteren 

professionals op leerpunten uit deze 
afwijkingen en de organisatie neemt waar 
zinvol verbetermaatregelen om 
toekomstige risico’s te voorkomen.  

Incidenten met veiligheid en agressie o.i.d. komen niet of nauwelijks voor. Er zijn wel richtlijnen 
voor en professionals konden ook vertellen over afspraken zoals het niet alleen op huisbezoek 
gaan als er signalen zijn of een veilige positie in een ruimte kiezen. Wanneer er zich iets 
voordoet wordt dit altijd in het team besproken. Sowieso staat discriminatie en de meldcode op 
op elke agenda van de teamoverleggen. Ook voor vrijwilligers zijn de professionals heel 
waakzaam en ook zij krijgen bijvoorbeeld instructie mee om ‘om te keren’ indien het niet prettig 

voelt.  

+ 
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Kwaliteitsnormen Dienstverlening Bevindingen toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

6. Professionals registreren de afspraken, de 
voortgang en evaluaties omtrent de 
dienstverlening aan de klant op de 
afgesproken wijze, opdat reflectie en 

verantwoording op keuzes en het 
handelen mogelijk is en de continuïteit 
van dienstverlening gewaarborgd is bij 
uitval van de betrokken professional. Dit 
geldt voor alle vormen van 
dienstverlening.  

Registraties opbouwwerk worden gedaan in Regicare; dit voldoet echter nog steeds niet geheel 
aan de wensen en wordt nog aangepast i.s.m. Adsysco; het systeem blijkt erg gericht op 
hulpverlening en de overige dienstverlening van Welzijn Rivierstroom kan men niet goed kwijt. 
Het gevolg is dat er zaken verkeerd of niet worden geregistreerd, wat gevolgen kan hebben 
voor de overdracht en continuïteit. Ook zijn er professionals die hierdoor een eigen manier 

hebben gekozen bv via eigen documenten. 
Verder is ook aangegeven dat de overdracht bij vertrekkende medewerkers nog wel beter kan. 
Veel zit ook in hoofden van mensen, al deelt men wel veel binnen de teams en is men daar over 
het algemeen goed op de hoogte van wat er bij elkaar speelt.  
 
CIIO weegt dit punt als deels niet op orde omdat dit al hoge prioriteit heeft bij Welzijn 

Rivierstroom zelf.  

+/- 

7. De organisatie hanteert afspraken over 
beëindiging van de dienstverlening. 
Professionals maken bij afsluiting zo nodig 
afspraken over nazorg of interventies in 

de toekomst en voeren deze uit.  

Wanneer doelen behaald zijn of indien de inwoner dit zelf wil wordt het traject afgesloten. Daar 
waar nodig vindt doorverwijzing plaats naar andere partners, altijd met een warme overdracht. 
Professionals bespreken casussen en houden elkaar scherp op de duur en toegevoegde waarde 
van trajecten. Sommige trajecten blijven bewust langdurig ‘open’ staan, bijvoorbeeld bij 

Burenhulp of Mantelzorg. 

+ 

8. Professionals evalueren de dienstverlening 
met hun uiteenlopende klanten op 
passende wijze, leren hieruit, stellen zo 
nodig de aanpak in overleg bij en leggen 
uitkomsten vast. Zij delen leerervaringen 

en ‘best practices’ met collega’s. 

Professionals vragen zelf altijd om feedback bij inwoners en partners en vrijwilligers. Er is een 
open cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om ook mindere zaken met elkaar te delen.  
De organisatie is in zee gegaan met de Feedback Company om evaluaties gestructureerd op te 
gaan halen 

+ 

9. Professionals maken afspraken met 
relevante samenwerkingspartners over 
ieders inzet in de dienstverlening aan 
cliënten, groepen en andere 
belanghebbenden. Binnen deze kaders 

werken zij samen, overleggen en 
monitoren de voortgang en evalueren 
periodiek.  

Er wordt heel veel samengewerkt met de andere partners in het sociale domein, zoals politie, 
GGD en GGZ, jeugdzorg, leerplicht, scholen, huisartsen etc. Een deel van de afspraken is op 
organisatieniveau vastgelegd in convenanten of in het Kwaliteitskompas, dat gezamenlijk met 
de partners is opgesteld in Rhenen. Voor individuele trajecten wordt dit vaak genoteerd in het 
registratiesysteem. Medewerkers kennen de sociale kaart in hun gebied goed en zijn getraind in 

het onderhouden van hun netwerk.  

+ 
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Kwaliteitsnormen Dienstverlening Bevindingen toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

10. Professionals zetten de zgn. 

bedrijfskritische vrijwilligers (zie 
toelichting vooraan) gericht in, werken 
hen in, zorgen voor scholing, begeleiding 

en periodiek overleg, monitoren de 
resultaten en evalueren regelmatig. 

Vrijwilligers zijn belangrijk binnen Welzijn Rivierstroom en vervullen een grote rol in de 
dienstverlening. Er is een vrijwilligersbeleid. De professionals bekijken steeds welke 
vrijwilliger(s) er gekoppeld kunnen worden voor een bepaalde hulp- of ondersteuningsvraag. Zo 
krijgen vrijwilligers voor administratieve ondersteuning eerst een cursus van het Nibud en 
worden er ook trainingen gegeven door vrijwilligers zelf aan elkaar. Verder organiseren 

professionals intervisies en andere bijeenkomsten. Gesproken vrijwilligers voelen zich echt 
onderdeel van de organisatie.  

+ 

11. Professionals zetten de zgn. 
bedrijfskritische stagiaires (zie toelichting 
vooraan) gericht in, werken hen in, zorgen 

voor scholing, begeleiding en periodiek 
overleg, monitoren de resultaten en 
evalueren regelmatig. 

Er zijn niet veel stagiaires, zie OB12.  
De stagiaires die er zijn worden goed ingewerkt en begeleid door de professionals.  

+ 

 

 

Kwaliteitsnormen Organisatie en bestuur Bevindingen toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

1. De organisatie maakt periodiek een 
analyse van maatschappelijke 
ontwikkelingen, wet- en regelgeving en 
ontwikkelingen in haar werkgebied. Zij 
stelt vast wie belanghebbenden bij de 
dienstverlening zijn, welke betrokkenheid 
zij hebben en wat hun eisen en wensen 

zijn. En zij voert periodiek een risico- en 
kansen inventarisatie uit met input van de 
professionals. 

Er is vastgesteld in de opdracht en de eigen meerjarenstrategie wie de belanghebbenden zijn 
en welke diensten verleend kunnen worden. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd. 
Er is goed naar binnen en buiten gekeken om te bepalen wat er mogelijk is. Er is een SWOT in 
Buren gemaakt waarin kansen en risico’s zijn afgewogen en onder meer de verschillen in 
gemeenten in beeld zijn gebracht.  
Medewerkers zijn in deze zaken nauw betrokken via o.a. werkgroepen en teambrede 
overleggen.  

  

+ 

2. De organisatie formuleert haar missie, 

visie en strategie en beoogde resultaten in 
lijn met deze analyses. Zij betrekt 

relevante belanghebbenden, waaronder 
medewerkers, bij de opstelling of 
herformulering hiervan. 

Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat weergeeft hoe Welzijn Rivierstroom inhoud geeft 

aan haar maatschappelijke opdracht. Daarnaast is er een beleidsplan Organisatie gemaakt, 
waarin is beschreven wat dit betekent aan voorwaardelijke zaken zoals o.a. personeelsbeleid, 

financiën, maar ook thema’s als groei of fusie, en de scope van het werk. Medewerkers denken 
steeds mee in de beleidsvorming; zo is nu een werkgroep gestart die zich buigt over de visie op 
jongeren- en kinderwerk, wat nu nog geen onderdeel is van het aanbod.  

+  
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Kwaliteitsnormen Organisatie en bestuur Bevindingen toetsing 
Oordeel 

+; +/-; - 

3. De organisatie maakt met haar 
opdrachtgevers en financiers heldere 

afspraken over de invulling van haar 
maatschappelijke opdracht en de 
verantwoording hiervan. 

In de teamplannen is beschreven hoe Welzijn Rivierstroom uitvoering geeft aan de opdracht 
per gemeente. Er is elk kwartaal overleg met de gemeentes over de voortgang en dit wordt 
vastgelegd in een kwartaalrapportage of in het Kwaliteitskompas.  
Er zijn ook andere financiers, voor bepaalde projecten. Hiertoe worden afspraken eveneens 
vastgelegd, gemonitord en geëvalueerd, en verantwoord aan de financier. Een medewerker is 

hiervoor verantwoordelijk.  
In verschillende gesprekken is terug gehoord dat er nog te winnen valt om in de relatie met de 
gemeenten nog meer als partner op te trekken en de kennis van Welzijn Rivierstroom te 
benutten. Bv: de dierenvoedselbank in een stad moest uitbreiden, maar de gemeente dacht 
niet aan de Buurtgarage, die via Welzijn Rivierstroom is opgezet. Via een vrijwilliger is Welzijn 
Rivierstroom hier op het spoor gezet.  

+ 

4. De organisatie benut het gedachtegoed 
van het Kwaliteitslabel en de competenties 
uit de van toepassing zijnde 
beroepsprofielen om verder te 

professionaliseren en samen te 

vernieuwen. 

Het gedachtegoed van het label komt goed naar voren uit de verschillende gesprekken. Er is 
een startbijeenkomst geweest om het Kwaliteitslabel te introduceren en dit is heel positief 
ervaren. Medewerkers hebben ook de zelfevaluatie ingevuld en vonden het leuk om de 
ontwikkelpunten in beeld te brengen. De werkgroep Kwaliteit heeft hier een samenvatting van 
gemaakt, dat opnieuw is besproken in de teams, en vervolgens is er een overzichtelijk plan van 

aanpak gemaakt met alles dat nog ontwikkeld of aangepast moest worden. Door corona is dit 

enigszins vertraagd maar al met al zijn grote stappen gezet. Op alle niveaus is de PDCA cyclus 
nu in gebruik en ook is op beroepsregistratie ingezet (zie ook V12).  

+  
 

5. De organisatie maakt haar missie, visie en 
strategie in de praktijk waar en maakt dit 
aannemelijk met relevante gegevens, 

bewijzen en/of voorbeelden. 

Dit gebeurt voortdurend en wordt door de teams en de directeur ook steeds getoetst en 
verantwoord in de kwartaalrapportage en in het Kwaliteitskompas. 
 

 

+ 

6. De organisatie pakt de vernieuwing en 

verbetering van haar diensten en 
producten planmatig aan, werkt zo in de 
praktijk en implementeert innovaties 

adequaat. 

Grotere innovaties worden planmatig aangepakt en zo nodig worden er fondsen 
aangeschreven. Goed om te zien is dat ook gekeken wordt naar mogelijke effectmetingen; zo 
gaat de Hogeschool bijvoorbeeld de effecten van de mobiele devices voor ouderen toetsen.  
Uit verschillende gesprekken komt wel naar voren dat het vaak aan tijd ontbreekt om meer 
innovatief te werken en ontwikkeltijd te nemen. De werkdruk is hoog bij deze kleine 

organisatie. Het begin is wel gemaakt door iemand vrij te roosteren om fondsen te werven.  

+ 

7. De organisatie heeft de benodigde 
functies, taken en rollen en benodigde 
capaciteit vastgesteld met de 
bijbehorende competenties en 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De functieprofielen van CAO Welzijn worden gehanteerd. Daarnaast ligt er veel 
verantwoordelijkheid bij de teams en hebben zij in het kader van zelforganisatie bepaalde 
rollen en taken onderling verdeeld op basis van competenties en interesses.  
De capaciteit wordt gebaseerd op basis van de opdracht/subsidie van de gemeentes.  

+ 
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8. De organisatie werft en selecteert 
medewerkers met de benodigde 
competenties en checkt of kandidaten aan 
de organisatieeisen en opdrachtgevereisen 
voldoen en werkt hen adequaat in met 

actieve inzet van de nieuwe medewerkers 
zelf. 

Werving en selectie zijn op orde en p-dossiers worden bijgehouden door de administratie. Er is 
een breed inwerkprogramma met zowel organisatorische als inhoudelijke elementen.  
Nieuwe medewerkers worden goed begeleid door een vaste collega, maar worden ook 
gestimuleerd zelf een rol te pakken in hun inwerkproces.  + 

9. De organisatie hanteert beleid voor de 
ontwikkeling van talenten van ingezette 

medewerkers (ook gedetacheerde 
medewerkers en ZZP’ers) en voert dit uit. 

Er is geen beschreven opleidingsbeleid, veel zit in de “hoofden”, wel zijn er veel mogelijkheden 
tot scholing, en is er budget voor scholing en deskundigheidsbevordering. Er wordt ook veel 
aan deskundigheidsbevordering gedaan. 

Omdat het ontbreekt aan een concreet plan voor scholing gekoppeld aan de ambities van de 
organisaties en analyses n.a.v. evaluaties uit o.a. het kernproces, weegt CIIO dit als niet 
geregeld.  

- 

10. De organisatie hanteert een passende 
vorm van tenminste jaarlijkse evaluatie 

van het functioneren en de ontwikkeling 
van elke medewerker, legt de afspraken 
vast en monitort de voortgang. 

Dit is een verbeterpunt omdat de directeur hier wegens tijdgebrek niet aan toegekomen is. Wel 
worden er veel informele gesprekken gehouden met medewerkers en heeft zij goed zicht op 
hoe eenieder functioneert en zich voelt binnen de organisatie. Medewerkers beamen dit ook en 

zien het niet per se als een probleem, al hebben sommige medewerkers wel behoefte aan iets 
meer structuur op dit punt. Recent hebben enkele medewerkers wel een ontwikkelgesprek 
gehad, hiervoor is een format opgesteld.  
Omdat dit onderdeel wel een specifieke CAO en SWN verplichting is weegt CIIO dit wel.  

- 

11. De organisatie heeft een visie en beleid 

vastgesteld op de inzet van vrijwilligers in 
de dienstverlening en de maatschappelijke 
meerwaarde hiervan. De organisatie is 
zich bewust van, en beheerst risico’s rond 
de inzet van vrijwilligers en voldoet op dit 
vlak aan wettelijke vereisten. De 
organisatie hanteert een werkwijze voor 

werving, selectie, contracteren, inwerken, 
ontwikkelen, begeleiding en evaluatie van 
en met vrijwilligers. 

Welzijn Rivierstroom maakt gebruik van vrijwilligers en heeft een beleidsstuk hiervoor 

opgesteld. Vaak komt vrijwilligerswerk voort uit de Zorgplicht. Voor een aantal typen 
vrijwilligerswerk is een VOG een vereiste, de dossiers worden bijgehouden door de 
administratief medewerkers. Professionals geven aan altijd goed te kijken naar talenten en 
wensen van vrijwilligers, maar ook naar die van de inwoner of een organisatie waar een match 
mee gemaakt wordt.  
De professionals zijn verantwoordelijk voor de inzet, training, begeleiding en evaluatie, en dit 
werkt goed volgens zowel de betaalde als onbetaalde medewerkers.  

 

+ 
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12. De organisatie heeft visie en beleid 
vastgesteld op de inzet van stagiaires in 
de dienstverlening en de maatschappelijke 
meerwaarde ervan. De organisatie is zich 

bewust van, en beheerst risico’s rond de 

inzet van stagiaires en voldoet op dit vlak 
aan wettelijke vereisten en eisen van de 
opleiding. De organisatie hanteert een 
werkwijze voor werving, selectie, 
contracteren, inwerken, ontwikkelen, 
begeleiding en evaluatie van en met 

stagiaires. 

Welzijn Rivierstroom krijgt maar weinig stagiares, mede doordat vanwege het werken in 
dorpskernen een auto noodzakelijk is. Ook sluit de opdracht vanuit de opleiding vaak 
onvoldoende aan bij wat Welzijn Rivierstroom graag zou willen. Er wordt overigens ook niet 
heel actief geworven, o.a. door tijdgebrek. Benoemd is dat men bijvoorbeeld ook op 
stagemarkten zou kunnen gaan staan.  

Er is wel een stagebeleid.  
+ 

13. De organisatie heeft een visie en beleid 
vastgesteld op de ondersteuning van 
burgerinitiatieven en de maatschappelijke 
meerwaarde hiervan. Zij is zich bewust 

van, en beheerst risico’s rond deze 
samenwerking in de praktijk. 

Dit is opgenomen in het meerjarenbeleid: “we werken aan samenlevingsopbouw, bieden 
versterking aan bestaande buurtnetwerken en ondersteunen bestaande en nieuwe initiatieven 
van inwoners” . In de gesprekken zijn hier ook diverse voorbeelden van genoemd. Zelf oordeelt 
Welzijn Rivierstroom dat zij dit punt nog verder wil ontwikkelen en hiervoor in 2021 een 

werkgroep voor wil opstarten. CIIO weegt dit punt niet maar is benieuwd wat deze werkgroep 
voor mooie nieuwe invalshoeken zal gaan opleveren.  

+ 

14. De organisatie selecteert betaalde derden 
(zoals zzp’ers, trainers, etc.) zorgvuldig op 
competenties, werkwijze en integriteit 
voordat ze ingezet worden in de 

dienstverlening, maakt afspraken over 
hun inzet en evalueert met hen de 
prestaties.  

Met ZZP-er zijn er overeenkomsten opgesteld die alle onderdelen van de opdracht omvatten en 
regelmatig worden geëvalueerd met de directeur. Dit komt overigens weinig voor.  

+ 

15. De organisatie houdt een dossier bij van 
elke medewerker, stagiaire, vrijwilliger en 

ingezette derde, dat voldoet aan 

wettelijke eisen en aan de eigen 
richtlijnen van de organisatie.  

De dossiers zijn op orde en recent nog opgeschoond. De administratief medewerkers houden 
dit bij.  

+ 
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16. De organisatie stelt vast dat wat nodig is 
voor een veilige, bedrijfszekere, en 
bruikbare werksituatie voor elke 

professional en klant / cliënt en houdt zich 
aan wettelijke verplichtingen op vlak van 
ARBO, RI&E en BHV. 

Alle wettelijke verplichtingen zijn uitgezet. De RI&E dateert van 2019 en wordt weer 
geactualiseerd. Voor het thuiswerken in de corona tijd zijn instructies gegeven over goede 
werkhouding thuis en is geïnventariseerd of medewerkers goed en prettig konden werken.  
 
De administratief medewerkers zijn pas op herhaling BHV geweest. Ontruimingsoefeningen 

hebben niet recent plaatsgevonden op de locatie, ook omdat ze met meerdere huurders in een 
gebouw zitten en er bijna nooit iemand is. Ook is de organisatie bezig met een ander pand. Er 
is wel een ontruimingsplan. Volgens de BHV- trainer is ook geen ontruimingsoefening nodig 
omdat er geen brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig is. CIIO geeft het signaal af om dit 
toch na te vragen bij bv. de brandweer of gemeente of dit correct is.  

+ 

met 
opmerking 

17. De organisatie voldoet ook aan wet- en 
regelgeving op het vlak van tenminste: 

privacy /AVG, klachten, meldcode, 
vertrouwensfunctie, cliëntparticipatie, 
medezeggenschap, ongewenst gedrag en 

handelt hiernaar. 

AVG en privacy zijn goed uitgewerkt in beleid en richtlijnen en voorlichtingsmaterialen. Er 
wordt beveiligd gemaild en geprint en inlog ook via eigen devices gaat beveiligd via twee-staps 
authenticatie. De administratie is bezig met een opschoonactie op persoonsgegevens. Een ieder 
is alert op wat wel en niet geregistreerd moet en mag worden.  
Ook de andere regelgeving zoals vertrouwenspersoon, meldcode, klachtencommissie en 
vertrouwenspersoon zijn op orde. Dit wordt regelmatig ook onder de aandacht gebracht bij 

medewerkers. Een medewerker is aangewezen om toe te zien op de naleving van de afspraken. 

Medezeggenschap van vrijwilligers is nog in ontwikkeling; overigens voelen deze zich vrij om 
zaken aan te dragen.  

+ 

18. De organisatie houdt zich aan de 
Governance code van Sociaal Werk 
Nederland en de CAO Sociaal Werk of een 

andere van toepassing zijnde CAO. 

De Governance code is in gebruik. Bestuur en directeur vergaderen een aantal keer per jaar 
met managementrapportages als onderlegger.  
De CAO Welzijn wordt gehanteerd.  

+ 

19. De organisatie richt haar werkprocessen 
(primair, ondersteunend en besturend) en 
bedrijfsvoering en dienstverlening 
inzichtelijk, effectief en doelmatig in opdat 
dit bijdraagt aan het behalen van de 

resultaten en de beheersing van risico’s. 
Zij monitort de werkbaarheid van 
afspraken en werkprocessen en neemt 
waar nodig verbetermaatregelen. 

De werkgroep Kwaliteit heeft interviews met medewerkers gehouden om de verschillende 
processen uit te werken in procesbeschrijvingen. Medewerkers konden hier vervolgens op 
reageren, waarna de documenten werden vastgesteld. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en 
medewerkers weten ze te vinden indien nodig. In de praktijk zitten de werkwijzen al goed bij 
iedereen ‘in het hoofd’. Een volgende stap is om de procesbeschrijvingen ook bij het inwerken 

te gaan gebruiken.  
Financiële risico’s zijn in beeld en afgedekt. Risico’s ziet de organisatie vooral op de 
compactheid en tijd; met relatief weinig medewerkers moet veel worden gedaan. Dit maakt dat 
sommige ontwikkelingen niet altijd even snel verlopen als men zou willen.  

+ 

20. Bij organisatieveranderingen spant de 
organisatie zich in om prestaties voor 

klanten op niveau te houden.  

De coronacrisis heeft aangetoond hoe flexibel en wendbaar de organisatie is doordat heel snel 
een crisisteam werd opgericht en alle professionals direct hebben geschakeld om de 

dienstverlening op niveau te houden. Bij ziekte is er snel vervanging.  

+ 
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21. De organisatie selecteert en toetst 
bedrijfskritische leveranciers vooraf op 
risico’s voor de dienstverlening en 
contracteert hen op basis daarvan. Zij 
evalueert met hen de prestaties. 

Met de leveranciers zijn daar waar nodig afspraken/contracten vastgelegd. Wanneer er signalen 
zijn wordt een evaluatief overleg gevoerd. Over het algemeen zijn er langlopende 
samenwerkingen die naar tevredenheid functioneren. Er wordt vaak bij collega- of 
partnerorganisaties ook informatie ingewonnen over de mate van tevredenheid bij een nieuwe 
leverancier.  

+ 

22. De organisatie stelt vast welke gegevens 
(kwantitatief en kwalitatief) nodig zijn om 
te kunnen reflecteren op haar 
maatschappelijke resultaten. Zij zet 
geschikte methoden in om de gewenste 

feedback van klanten, opdrachtgevers, 
medewerkers, partners en andere 
relevante belanghebbenden te 
verzamelen. De organisatie monitort het 
behalen van de resultaten en stuurt zo 
nodig bij. 

In de kwartaalrapportages, het Kwaliteitskompas en het jaarbericht wordt met ‘tellen en 
vertellen’ bijgehouden wat de resultaten zijn. Samen met de Feedback Company is Welzijn 
Rivierstroom bezig met een traject om ook klant- en partnerevaluaties beter te kunnen 
verzamelen.  

+ 

23. De organisatie verantwoordt zich niet 
alleen naar haar opdrachtgevers maar 
doet ook publiek verslag van haar 
maatschappelijke prestaties en inzet van 
financiële middelen.  

Elk kwartaal wordt een rapportage gemaakt zowel inhoudelijk als financieel. Ook is er een 
jaarbericht.  
  + 

 


