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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Klimkoord. Dit plan vormt het uitgangspunt voor het beleid
en de inrichting van de organisatie van Stichting Klimkoord.
Stichting Klimkoord is een onafhankelijke non-profit organisatie met een geheel eigen visie en een
innovatief zorgconcept. De doelgroep waar de stichting zich op richt zijn de zorgverleners die zich
bezig houden met AD(H)D en Autisme spectrum stoornissen. Hierbij kunnen zowel de mantelzorgers
als professionals, scholen, therapeuten en alternatieve behandelaren in deze een zorgverlener zijn.
Ook zijn de zorgvragers (voornamelijk personen met een vorm van autisme/ADHD onze doelgroep.
Bij het vormgeven van de organisatie en de inhoud van haar taken zal gebruik gemaakt worden van
vele deskundigen en ervaringen die al zijn opgedaan in de eerste twee jaar dat de Stichting bestaat
met het leveren van zorg, logeerhuizen, pedagogiek en kwaliteitsmanagement. Ook
procesmanagement, bedrijfskundige en financiële kennis wordt ingebracht door de initiatiefnemers.
Van hun ervaringen zal volop gebruik gemaakt worden om te komen tot een financieel gezonde en
slagvaardige stichting.
Het bedrijfsconcept is een geheel nieuwe manier van omgaan met de inzet van zorgverlening en
kennisdeling. Zorg In Natura verkrijgen van zowel professionals als de niet-professionals, met de
flexibiliteit die door de doelgroep nodig is, was tot nu toe niet vanzelfsprekend. Stichting Klimkoord
probeert daar een verandering in aan te brengen.
Het bestuur van stichting Klimkoord hoopt dat u tijdens het lezen van dit document zich verbaast
over de eenvoud van het concept en de vele positieve mogelijkheden die dit geeft voor vele partijen
zoals zorgvragers, zorgverleners, zorginnovators als betalende instantie(s).

Paula Zandstra –van Gemmert.
Kwaliteitsmanager zorg en zorgcoördinator regio Zuid-Holland.
Namens de Initiatiefnemers Stichting Klimkoord.
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1

Onze missie

De missie van Stichting Klimkoord bestaat uit meerdere pijlers en is tevens gericht op een specifieke
en kwetsbare doelgroep. De 5 pijlers:
1. Zorgdragen voor meenemen “PGB Zorg” naar Zorg In Natura;
2. Innovaties bewerkstelligen voor de doelgroep;
3. Zorgdragen voor kwalitatief goede zorgverlening;
4. Zorgdragen voor kennisdeling;
5. Een kostenbeperkend concept creëren, geschikt voor andere doelgroepen.

2

Motivatie voor de opzet

De initiatiefnemers zijn veelal werkzaam in de gehandicaptenzorg of hebben daar zelf ervaring mee.
Ze weten dat zorg bieden aan specifieke doelgroepen vaak een specialistische zaak is en niet
eenvoudig te realiseren.
Er zijn veel veranderingen gaande binnen het huidige zorgstelsel, met name ingegeven door
benodigde bezuinigingen en hoge zorgkosten. De overgang naar Gemeenten die zorg moeten gaan
regelen, inkopen en de financiën moeten bewaken is ongetwijfeld geen eenvoudige klus. Er zijn
complexe zorgstructuren. Inzicht in die mogelijkheden, de kosten en het kunnen sturen naar
aanleiding van geleverde zorg is nodig. Als Stichting willen we daar dan ook graag aan bijdragen. We
denken zelfs een vereenvoudiging en kostenbesparing te kunnen realiseren met het uitgedachte
Klimkoord Concept.
Daarnaast zien we dat er veel innovatieve ideeën zijn, die te weinig ruchtbaarheid krijgen door het
gemis aan goede samenwerking en platformen waar kennisdeling mogelijk is. Het besparen van
benodigde tijd van zorgverleners en het effectiever inzetten van hulpmiddelen kan kosten besparen
in de zorg en vooral het leven van de zorgvragers zelfstandiger maken! Behoefte aan het bieden van
een platform voor kennisdeling, is een belangrijk motief voor de huidige opzet van de stichting.
Bewegingsmogelijkheden vergroten voor zorgvragers en zorgverleners is waar behoefte aan is en de
missie staat dan ook in het teken van deze flexibiliteit. Maar wel in samenhang en met goede
(financiële) rapportages. We zien dat dit haar vruchten afwerpt van we zijn groeiende en maken een
grote vlucht mee!
Door het verbeteren van de kennis en mogelijkheden van zorgverleners (van mantelzorgers tot
multidisciplinaire specialistische teams) zullen de uiteindelijke zorgvragers op een kwalitatief nog
betere manier worden verzorgd. Bovendien krijgt de mantelzorg, familiezorg en burenzorg een
duidelijke plaats tussen de professionele hulpverlening. Zo kunnen we met elkaar samenwerken aan
een betere samenleving.
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3

Onze Visie

Alleenstaande oplossingen geven nooit een compleet beeld........
maar een geïntegreerd geheel, daar klimmen we voor op de bres!

Innovatie

Zorg

Kennis
Coaching

We denken dat we met gepassioneerde mensen en de inzet van veel samenwerkingsvormen en
deskundigen op een goede wijze invulling kunnen geven aan de missie van Stichting Klimkoord.









4

Het bijeenbrengen van kennis om nieuwe innovaties mogelijk te maken voor de doelgroep is
van belang om een verbeterde en efficiëntere zorg te kunnen leveren.
Het kennisdelen over innovaties, juist naar professionals, scholen, therapeuten en
mantelzorgers maakt dat er meer gebruik gemaakt kan worden van innovatieve
hulpmiddelen. Hierdoor is in veel gevallen minder ondersteuning van zorgverleners nodig!
Het kennisdelen over de doelgroep zowel naar professionals als mantelzorgers, familiezorg
en burenzorg moet goedkoop en eenvoudig toegankelijk zijn. Zij staan het dichtst bij de
zorgvrager.
Het gebruik maken van blauwdrukken en eenduidige rapportages moet zichtbaar maken
welke zorgverlening door wie en voor wie is ingezet met welke kwaliteit. Dit moet inzicht en
kennis geven aan zorgverleners, gemeenten, zorgkantoren en belanghebbenden.
Onze visie is dat kennisdeling en samenwerking de sleutel is voor succes.

De doelgroep

Om groot te worden door ook klein te blijven is de keuze om te beginnen met een specifieke
doelgroep van groot belang. Een doelgroep waar de initiatiefnemers een groot netwerk in hebben en
veel expertise. Een kwetsbare doelgroep, waar we een enorme passie voor voelen. De doelgroep die
het beste daarbij past en waar al onze aandacht op gaan leggen is hieronder weergegeven.
Doelgroep waar we ons initieel op richten:
Alle personen die een vorm van autisme (een stoornis in het autistisch spectrum) en/of AD(H)D
hebben, hun familie, gezin, vrienden en kennissen alsook hulpverleners, ambulant begeleiders,
leerkrachten en gerelateerde therapeuten.
Note: Het uit te werken Klimkoord Concept, zal ook overdraagbaar moeten worden voor andere
doelgroepen, met name kwetsbare doelgroepen uit de samenleving die aangewezen zijn op
regelmatige zorgverlening.
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5

Doelstellingen

De hoofddoelstelling zoals ook verwoord in de statuten van Stichting Klimkoord luidt als volgt:
Het verbeteren van de aanwending van zorgaanbod door personen en organisaties, het
ondersteunen op alle aspecten van personen die zorg vragen in het verkrijgen van die zorg alsmede
het waarborgen van goede kwaliteit van continuïteit van de zorgverlening en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
Oftewel:
Kwalitatieve, kleinschalige, gespecialiseerde zorg leveren
in een cultuur van samenwerking en innovatie.

De onderliggende doelen (subdoelen) zijn de volgende:
Kleinschalige zorg bieden, bij voorkeur uit de regio van de belanghebbende, vanuit Zorg In Natura of
PGB, zonder winstoogmerk. Dit door een match te maken tussen alle ZZP’ers, ondernemers,
therapeuten en deskundigen die als zelfstandige een kwalitatief goede zorg aantoonbaar kunnen
bieden aan de genoemde doelgroep en de betreffende zorgafnemer. Note: De stichting neemt als
uitgangspunt de wens van mensen om zorg en ondersteuning zo lang mogelijk in hun eigen omgeving
te kunnen verkrijgen, ook als zij een handicap hebben. Dit met het doel om er voor te zorgen dat
mensen zoveel en zolang mogelijk in hun eigen omgeving, met mogelijk eigen mantelzorgers en in
een eigen thuis kunnen verblijven.
Voorkomen woekerwinsten en kostenbesparing zorgverlening voor koppeling zorg door een
transparante werkwijze, waarbij zowel verslag gedaan wordt van de verrichte werkzaamheden, de
door de klant betaalde kosten, de zorgkosten en de uiteindelijke gedeclareerde kosten. Voorbeeld:
voorkomen dat als een deskundige zorgverlener een rekening van 65,00 euro per uur geeft, aan het
zorgkantoor voor 120,00 euro per uur gerekend wordt door een zorgbemiddelingsbureau. Er wordt
géén toeslag gerekend!
Kans geven aan kleine gespecialiseerde ondernemers, therapeuten, ZZP’ers om zichtbaar te zijn op
de arbeidsmarkt naast de grotere zorgbureaus. Gespecialiseerde zorg bieden voor een specifieke
doelgroep, alles in relatie tot Autisme en/of AD(H)D. Standaardisatie mogelijk maken. De
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van bestaande klachtenregelingen en kwaliteitsbeheer
systemen en procedures. Alle aangesloten ondernemers moeten voldoen aan kwaliteitsnormen en
maken gebruik van een audit systematiek waarbij zowel in –als externe audits en controles
plaatsvinden.
Samenwerken en verbinden door een zichtbaar aanbod van trainingen, netwerkbijeenkomsten,
workshops en lezingen en kennisuitwisseling zoals een kenniscentrum. Het gezamenlijk leren over en
gebruik maken van innovatieve middelen en mogelijkheden voor de doelgroep. Het samenwerken
met hulpverleningsinstanties en zorgbureaus als het gaat om kennisuitwisseling en aanvullende
zorgsystemen.
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Transparantie bieden voor betalers van de zorg. Door inzichtelijk te maken per zorgafnemer welke
zorg er afgenomen wordt op welke wijze en tegen welke kosten en daarnaast ook rapportages per
gemeente/ regio op te stellen worden er inzichten verkregen door betalers van de zorg, controleurs,
gemeentes en GGZ instellingen, daar waar het gaat om deze specialistische zorg.
Innovatie aanmoedigen voor de doelgroep. Door te innoveren kunnen zorgafnemers beter of sneller
geholpen worden en eerder zelfstandig in de maatschappij op een goede wijze functioneren. Van een
app. voor als de bus gemist is, neurologische hoogstandjes tot concentratiespellen op scholen. De
innovatie kan getest worden binnen de doelgroep en geëvalueerd worden. Ook kan de kennis
gedeeld worden met alle aangesloten zorgverleners, zorgbureaus en hulpverleningsinstanties.
Kwaliteit leveren door een adequaat kwaliteitsbeheersysteem en klantgerichte werkwijze die zowel
oplossingsgericht met oog voor de mens en de specifieke doelgroep is, als voldoende transparant
met altijd een continue verbetercyclus in vaardigheden en klanttevredenheid.
SMART
Daarnaast is er ook een SMART doelstelling gekoppeld aan bovenstaande doelstellingen:
Specifiek:
Stichting Klimkoord moet binnen 5 jaar zijn uitgegroeid tot een volwassen organisatie met vele
aangesloten zorgverleners en bekend zijn bij vele partijen en hulpverleningsinstanties als kennisbron
voor neurologische stoornissen, initieel gericht op AD(H)D en Autisme, innovatie projecten en
kennisdeling in de breedste zin van het woord.
Meetbaar:
Meetbare elementen zijn:
* Kennisbank opgezet;
* Aantal aangesloten zorgverleners en aantal bediende zorgvragers;
* Aantal potentiële klanten in de vorm van aantal aangevraagde kennismakingsgesprekken;
* Opgerichte database en virtueel kenniscentrum;
* Aantal bezoekers per maand in het Kenniscentrum;
* Spreiding aantal bezoekers en zorgverleners per provincie.
Acceptabel:
De doelen passen binnen de missie van Stichting Klimkoord en hebben een maatschappelijke functie.
Redelijk:
De doelen passen binnen de financiële haalbaarheid van de organisatie en er is een zeer redelijk
aanneembare kans op het vergoten van de klantenkring en het met goed resultaat neerzetten en
uitdragen van het Klimkoord Concept.
Tijdgebonden:
Binnen 1 jaar moet er een verbeterde website en kennisbank zijn opgezet en moeten 35 zorgverleners
een optie hebben genomen om zich aan te sluiten.
Binnen 2 jaar moeten er 4 Workshops gegeven worden en 2% vergroting klantenkring zijn
Binnen 3 jaar moeten er tevens opleidingen gegeven worden, 2 innovatieprojecten afgerond en 5%
vergroting klantenkring zijn
Binnen 4 jaar moeten er tevens twee andere doelgroepen zijn met het Klimkoord concept.
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6

De naam Klimkoord

De naam Klimkoord brengt vele associaties met zich mee. Op een wiebelig koord dan heb je soms
hulp nodig. Omhoog klimmen doe je via vele knopen en uitdagingen. Knopen en dus beperkingen
kunnen heel behulpzaam zijn. En zo zijn de initiatiefnemers op deze naam gekomen. Op een
klimkoord staan vele krachten en het geeft de veiligheid die nodig is bij het opklimmen.
De naam Klimkoord staat voor:
K inderen en volwassenen die bijzonder zijn
l eren van elkaar
i nnoveren met elkaar
m atch zorgverleners die hen begrijpen
k leinschalige zorg
o ntwikkeling innovatieve hulpmiddelen
o ntmoetingen en educatie
r aadgeving en advisering
d aadkrachtig en dienstverlenend

7

De organisatie

Ondernemingsvorm
Als ondernemingsvorm is gekozen voor een Stichting. De stichting kent geen winstoogmerk. Op nonprofit basis ons inzetten voor de specifieke doelgroep is van belang om zorgkosten binnen Nederland
laag te kunnen houden.
Het organogram
Het organogram van Stichting Klimkoord ziet er als volgt uit:

Raad van
toezicht

Algemeen
bestuur

Werkgroepen
en Cliëntenraad

Kwaliteits
management

Crisis team

Klachten
commissie

Administratie

Planning

Contract beheer

Zichtbaar in het organogram is de onafhankelijke Raad van Toezicht en het algemeen bestuur, die
onder andere het naleven van de statuten zal bewaken en het goed organiseren en besturen van de
organisatie. Vooral omdat de organisatie met grotere werkgroepen wil kunnen werken is het van
belang een goed management hierover te voeren. De Kwaliteitsmanager is daarbij adviseren en
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stuurt benodigde werkgroepen aan. Het crisisteam en de Klachtencommissie worden bijeengeroepen
op het moment dat dit nodig is.
De werkgroepen zijn werkgroepen zoals het Innovatieteam, de werkgroep ICT, werkgroep marketing
en werkgroep fondswerving. Het bestuur bepaalt welke werkgroepen ingesteld worden en stelt
doelen vast voor deze werkgroepen. Het werken met vrijwilligers en deskundigen is hierbij van groot
belang. De sfeer is motiverend en inspirerend en iedereen wil leren van elkaar en met elkaar.
Business Model
De organisatie kent ook een Business Model waarvan de processen tot in detail zijn uitgewerkt. Zo is
er naast een klachtenreglement ook een Klachtenmanagement proces en worden de diverse
processen nader uitgewerkt in procesflows en procedures. Het Business Model geeft de ingerichte
processen weer:

De keuze om ICT Beheer te plaatsen binnen de primaire processen is niet gebruikelijk. Dit is
gedaan omdat ICT een belangrijke enabler is om facturen te verwerken, de kennisbank te
ondersteunen, online coaching software te draaien en klantengegevens te kunnen opzoeken
in geval van een crisis situatie. Derhalve is besloten het ICT component als primair proces te
zien voor onze dienstverlening.
Procesmodel
De procesflow vanuit de klanten bezien ziet er als volgt uit:
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Het Kwaliteitsmanagement proces van Stichting Klimkoord draagt er zorg voor dat evaluaties leiden
tot verbeterpunten die projectmatig opgepakt worden.

8

Activiteiten en diensten van Stichting klimkoord

Stichting Klimkoord is faciliterend aan zorgverleners en innovatie projecten en biedt zowel betaalde
als onbetaalde diensten. Onze activiteiten zijn hieronder weergegeven.

8.1

Algemene activiteiten

Financiële steun vinden
Een belangrijke activiteit is financiële ondersteuning vinden. Om innovatieprojecten te kunnen
starten en workshops te kunnen geven alsook verdere kennisdeling is geld nodig. Hiervoor gaan we
o.a. de volgende stappen ondernemen:










Diverse ondernemers vragen om financiële ondersteuning, door langs te gaan, te mailen,
bellen, of aan te schrijven;
Een folder verspreiden onder mogelijke donateurs;
Samenwerking met derden om kosten te delen;
Onze website promoten;
Ons promoten door aanwezig zijn in de maatschappij, op scholen, bij mantelzorgers,
vrijwilligersorganisaties en ieder die zich bezig houdt met de doelgroep;
Projecten met scholen in Nederland starten, waar geldinzamelingsacties georganiseerd
kunnen worden;
Vrijwilligers werven met kennis van geldinzameling;
Activiteiten organiseren, zoals benefietconcerten en buurtactiviteiten;
Fondsen werven en subsidiemogelijkheden benutten.
Pagina 10 van 20

Transparant werken
Stichting Klimkoord wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt. Dat betekent o.a.
dat er uitgebreide rapportages openlijk inzichtelijk zijn en die de voortgang van de activiteiten
weergeeft, alsmede de begroting en jaarlijks een financieel verslag.
Deskundigheidsbevordering
De bestuursleden en overige vrijwilligers worden gestimuleerd in hun deskundigheidsbevordering
ten behoeve van hun werk voor de stichting. De kosten van cursussen, workshops, conferenties en
relevante lidmaatschappen worden door de stichting geheel of gedeeltelijk vergoed als het bijdraagt
tot de doelstellingen en een efficiëntere bedrijfsvoering van de stichting.
De kosten dienen in verhouding te staan tot de opbrengst en de tijdsinspanning is geheel vrijwillig en
wordt niet vergoed. Eventuele onkosten als reiskosten of cursusmateriaal kunnen voor vergoeding in
aanmerking komen.
Er zijn ook verschillende soorten informatieavonden die door bestuursleden en vrijwilligers zonder
kosten te volgen zijn. Er wordt aangemoedigd om kennis met elkaar te delen en kwaliteitsgroepen
op te zetten.
Werken met vrijwilligers
Binnen de organisatie zullen meerdere vrijwilligers werkzaam zijn en zich inzetten voor de doelgroep
en de organisatie. Zij krijgen trainingen van deskundigen (meestal ook vrijwilligers) en de
mogelijkheid om binnen meerdere werkgroepen bezig te zijn op een vakgebied waar ze zich thuis
voelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om werkplekervaring opdoen voor personen met AD(H)D
en/of een Autisme Spectrum Stoornis. Het vrijwilligersbeleid is er op gericht om juist ook de
doelgroep zo dicht mogelijk bij de organisatie te laten zijn.
Marketing
Voor een goede marketing wordt een separaat Marketingplan geschreven indien nodig. Er is een
groot netwerk in het zorg verlenende circuit. Mond op mond reclame zal naast de gebruikelijke
advertenties ook een belangrijk onderdeel zijn van verwerving nieuwe zorgverleners en
samenwerkingsverbanden.
Ook promotie tijdens momenten van kennisdeling zal een belangrijk aandachtspunt zijn. In het
Marketingplan wordt vervolgens apart aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden, zowel met
hulpverleners, gemeentes, scholen, bedrijven die willen investeren en vakverenigingen die van
toepassing zijn op de doelgroep.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In maatschappelijke zin willen we met name zorgdragen voor:
1. Kennisdeling
Kennisdeling voor hulpverleningsinstanties, mantelzorgers, (huis)artsen, coaches,
behandelaren en wetenschappers in de ruimste zin van het woord. Kennis op het gebied van
neurologische stoornissen, met de nadruk op Autisme en AD(H)D.
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2. Sponsoren innovatieve onderzoeken
Sponsoren en kennis bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar (elektronische)
hulpmiddelen en software voor de doelgroep. Waarbij ook nadrukkelijk samenwerking met
universiteiten wordt nagestreefd.

8.2

Diensten voor zorgverleners en scholen

De zorgverleners die zich aansluiten en op die manier Zorg In Natura kunnen leveren aan hun
klanten, of zorg uit een persoonsgebonden budget, krijgen de mogelijkheid voor de volgende
diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intakegesprek en uitleg over Stichting Klimkoord
Toegang tot het Kennis Centrum/ Intranet
De mogelijkheid om Zorg In Natura te leveren
Deelname Klachtenmanagement Stichting Klimkoord
Bekendheid op zorgkaart en mogelijkheid tot stukje website
Kennisdeling
Online Evenementenkalender;
De mogelijkheid om je eigen zaak te presenteren en te netwerken op de
kwartaalbijeenkomsten;
Netwerkbijeenkomsten met innovatiecomponent;
Informatie bijeenkomsten;
Deelname aan pilots innovatieve hulpmiddelen;
Gratis workshops voor mantelzorgers, mini-zorg en een
Forum om vragen aan elkaar te stellen.

Daarnaast kunnen zij deelnemen aan betaalde diensten zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 x 24 uur Crisis opvang mogelijkheid voor je ZIN klanten
(gratis, maar je klant betaalt de gemaakte uren);
Boekhouding;
ZZP Coaching / Personal Coaching;
Inspired Coaching (VIP’s);
Trainingen / Opleidingen / Innovatie trainingen;
Thema bijeenkomsten / Supervisie bijeenkomsten;
(Ambulante) Begeleiding;
Ondersteuning opzet multidisciplinair zorgteam;
Project Management ondersteuning;
Kwaliteitsmanagent ondersteuning
Huur presentatieruimtes voor workshops;
Advertenties in nieuwsbrief en de
Jaarbijeenkomst (zorgbeurs).
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8.3

Diensten voor zorgvragers

Voor zorgvragers en hun naasten zijn er ook rechtstreekse diensten te verkrijgen tegen betaling.
Naast de gratis toegankelijke kennisverbreding kan men bij Stichting Klimkoord terecht voor de
volgende diensten:
•
•
•
•
•
•
•

8.4

Crisisdienst;
Bijwonen informatieve bijeenkomsten voor zorgvragers, mantelzorgers en familie;
Ondersteuning bij opzet multidisciplinair team;
Matching met een zorgverlener, niet zijnde een vrijwilliger;
Ambulante begeleiding;
Behandeling;
Jaarbijeenkomst (zorgbeurs).

Diensten voor gemeentes

Voor gemeentelijke instanties is het vooral van belang om inzicht te krijgen in de geldstromen en
aantallen uren zorg per deelgemeente. Waar wordt zorg vandaag gehaald, waar is de zorgverlening
en hoeveel is er besteed. Het bijzondere aan het Klimkoord concept is een zeer eenvoudige
financiële structuur, met 100% transparantie. De diensten voor instanties zoals gemeentes beperkt
zich dan ook tot:


Rapportages zorgverlening met onder andere
- maatwerk rapportages;
- aantal bediende zorgvragers per gemeente;
- aantal, type en ingezette uren van professionele zorgverleners per plaats;
- aantal, type en ingezette uren van mini-zorg (mantelzorgers, vrijwilligers);
- overzicht toegevoegde zorgverleners per type, per plaats;
- financiële overzichten van kosten zorgverleners en kosten geleverde zorg;
- financiële maatwerk rapportages;



Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening over de doelgroep.

8.5

Innovatie diensten

Zowel universiteiten, als personen met een innovatief idee dat van toepassing is op de doelgroep
kunnen hun innovatievoorstel indienen bij Stichting Klimkoord. Er zal dan vanuit een
multidisciplinaire innovatiecommissie een advies gegeven worden en coaching indien het voorstel
een positief oordeel krijgt.
Bedrijven die graag een innovatieproject willen sponsoren zijn van harte welkom en worden volop
gezocht vanuit de Stichting klimkoord. Maar ook het aanschrijven van fondsen is mogelijk en
Stichting Klimkoord zal daarbij een ondersteunende rol verlenen.
Van belang is ook dat Stichting Klimkoord informatie over een nieuwe informatie verstrekt aan
zorgverleners, opdat deze hier gebruik van kunnen maken of dit kunnen doorgeven aan zorgvragers.
Het dichtbij brengen van nieuwe mogelijkheden binnen zorgverlening ziet Stichting Klimkoord mede
als haar taak.
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8.6

Het klimkoord concept

Het Klimkoord concept, wordt ook wel het ZIN-ZORG-NABIJ concept genoemd. Zorg in natura, zo
dichtbij de zorgvrager als mogelijk.
Het concept is geschikt om over te nemen door stichtingen die eenzelfde organisatie willen opzetten
zonder winstoogmerk, voor een andere specifieke doelgroep. Het voordeel is de transparantie van
de werkwijzen, de eenduidige zorgplannen en rapportagestructuur naar de financiers van de
zorgverlening.
Het concept bestaat uit meerdere bouwstenen en met ondersteuning van Stichting Klimkoord kan
het concept geïmplementeerd en gecertificeerd worden. Het concept richt zich op het doel om voor
een specifieke kwetsbare doelgroep de zorg te organiseren en te bewaken. De bouwstenen worden
nader uitgewerkt in een aantal blauwdrukken die stuk voor stuk op een projectmatige wijze
geïmplementeerd kunnen worden.
Het concept bevat de volgende blauwdrukken en achteraf een evaluatiefase:
1. Blauwdruk organisatiestructuur
organogram, processen, procedures, templates, financiële administratie
2. Blauwdruk gebruik ICT Systemen
Kennisbank, Social Media, ICT architectuur
3. Blauwdruk kennisdeling
Opzet netwerken, themadagen, trainingen, etc.
4. Blauwdruk Innovatieprogramma
Opzet innovatieprogramma en systematiek, projectbeheer
5. Blauwdruk Rapportages
Eenduidige rapportagestructuur en basis templates rapportages
6. Blauwdruk Startup fase
Template Marketingplan, Programmavoorbeeld opening, etc.
7. Evaluatie fase
Evaluatie implementaties, kwaliteit, kwantiteit en financiële gezondheid
Organisaties die interesse hebben in het Klimkoord concept, het ZIN-ZORG-NABIJ concept, worden
aangemoedigd om kosteloos een presentatie daar over bij te wonen. Van belang voor een verdere
vermindering van zorgkosten en bevorderen innovaties in de zorg is het gestructureerd inzetten van
heldere, transparante programma’s en organisatiestructuren en Stichting Klimkoord wil daarbij een
ondersteunende, kwalificerende en faciliterende partner zijn.
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Kwaliteit en onderscheidend vermogen

Stichting Klimkoord is zeer onderscheidend ten opzichte van bestaande dienstverleners. De
belangrijke pijlers zijn genoemd in de missie van de organisatie. De nadruk ligt niet op bemiddeling
en vraag-aanbod bij elkaar brengen, maar juist op een versterking van zorgverleners die zelf hun
klanten zoeken.
Geen bemiddeling als primaire taak
Zorgvragers worden verwezen naar vraag-aanbod sites en de zorgkaart met alle zorgverleners, waar
Stichting Klimkoord haar inbreng in heeft. Mocht de klant daarbij hulp nodig hebben of zelf geen
passende ondersteuning vinden, dan zal Stichting Klimkoord ook de matching verzorgen. Er worden
geen bemiddelingskosten berekend, wat de zorgkosten voor de klant ten goede komt.
Versterken mantelzorg, vrijwilligerswerk en familiezorg
In het aanbod van Stichting Klimkoord zit als belangrijk speerpunt het laagdrempelig en veelal gratis
informatie verstrekken aan mantelzorgers, familie en buren van zorgvragers en aan scholen en
vrijwilligers. Het juist aanmoedigen van zorg nabij is onderscheidend ten opzichte van commerciële
partijen.
In beeld brengen “mini-zorg”
Mini-zorg is zorg als oppas, mantelzorg, vrijwilligers, burenzorg en al wat met weinig tot geen kosten
kan plaatsvinden. Zowel gratis als betaald uit bestaande persoonsgebonden budgetten. Het in beeld
brengen van de zogenoemde mini-zorg met het aantal uren zorgverlening en de plaats waar dit
uitgevoerd wordt is een nieuw concept.
Innovatief is dat mini-zorg hetzelfde behandeld wordt en gemeten wordt als Zorg In Natura. Dit zal
leiden tot onnodige facturen van 0 euro, maar omdat dit uitsluitend elektronisch verwerkt wordt
door hetzelfde systeem als de betaalde Zorg In Natura facturen, zijn daar geen extra kosten aan
verbonden. Het voordeel is dat deze mini-zorg inzichtelijk wordt en in beeld komt!
Innovaties dichterbij brengen
Innovatieprojecten gericht op de doelgroep worden ondersteund door Stichting Klimkoord en in veel
gevallen mede projectmatig uitgevoerd. Het naar zorgverleners toebrengen van nieuwe innovatieve
producten, projecten en kennis is van groot belang om vooruit te komen binnen de huidige
zorgsystematiek en Stichting Klimkoord voorziet daar in.
Zorgverleners hebben behoefte aan een duidelijk platform waar zij nieuwe kennis over innovatieve
middelen voor de doelgroep kunnen verkrijgen. Wellicht aardig om te weten is dat de onderste balk
in het logo van Stichting Klimkoord het kennis platform weergeeft. Van mooie Apps op een telefoon
als iemand de bus mist, tot innovatieve leermiddelen voor kinderen met concentratieproblemen.
Naast het innovatieve Klimkoord concept zijn er dus tevens innovatieprojecten gericht op de
doelgroep en kennisdeling over innovaties.
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Omgevingsanalyse

Niet op alle zaken kan je als organisatie invloed hebben. Juist het goed kijken naar de omgeving van
de organisatie helpt bij het signaleren van risico’s.
Risico’s vanuit omgevingsanalyse
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat er nog geen aanbieders zijn die een integrale aanpak hebben
gekozen voor kennisdeling, innovatie en zorglevering voor specifieke doelgroepen. Er zijn meerdere
zorgbureau ’s, vraag- en aanbodsites, zorgverleners die verbonden zijn aan een bemiddelingsbureau,
maar die missen het brede kennisplatform en innovatiedeel alsook de wil om samen te werken met
gelijke instellingen, of niet zonder winstoogmerk willen werken.
De wetgeving en de keuzes die gemeentes gaan maken zijn nog deels onzeker als het gaat om
zorgverlening. Juist daar denkt Stichting Klimkoord een bijdrage in te kunnen leveren. Door de
onzekerheid is er het risico dat het concept niet geformaliseerd kan worden binnen de huidige
zorgstructuur, zorginkoopbeleid en organisatie van gemeentes.
Samenwerkingsverbanden
Door middel van persoonlijke gesprekken en het presenteren van het Klimkoord concept en
informatie over de organisatie willen we samenwerking zoeken met instanties als MEE, Per Saldo,
NVA, scholen, Vitis Welzijn en GGZ instellingen. Daarnaast willen we langsgaan bij innovatieve
organisaties die zich bezig houden met hulpmiddelen voor de specifieke doelgroep om te kijken of zij
projecten willen aandragen of sponseren.
SWOT Analyse
In het kort is hieronder een beeld gegeven van de SWOT Analyse, de sterkte, zwakte, kansen en
bedreigingen voor Stichting Klimkoord. De SWOT analyse:
S
De sterke kanten zijn: Innovatief, eenvoudige kostenstructuur, non-profit, goedkoop, Kennis
Centrum is aanwezig en het grote netwerk met zorgverleners.
W
De zwakke kanten zijn de concurrentie mogelijkheden voor opleidingen, de weinige kennis van
marketing en de afhankelijkheid van vrijwilligers.
O
Mogelijkheden zijn aansluitingen met hulpverleningsinstanties, kansen op subsidies en inkomsten uit
fondsen, samenwerkingsverbanden en gebruik bestaande netwerken tussen professionals.
T
Bedreigingen zijn andere instanties die al kenniscentra hebben, de opstap naar gemeentes om het
nieuwe Klimkoord concept te omarmen, een te lage vraag naar gespecialiseerde zorgverlening of te
weinig vraag naar kennisdeling tussen professionals en te weinig bedrijven die projecten willen
ondersteunen.
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Financieel plan

Algemene info boekhouding
Een vaste boekhouder met passie voor de doelgroep is aangesloten bij Stichting Klimkoord en er is
een ervaren penningmeester tot het bestuurder toegetreden. Donaties aan de stichting ter
oprichting en organisatie en de opzet van een goed financieel plan is van groot belang geweest.
De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester in samenwerking met een administratief
medewerker (beide vrijwilligers) en de controle en accountancy werkzaamheden zijn ondergebracht
bij een extern bureau, Plus Accountantskantoor te Naaldwijk. Geen van de bestuurders mag
beschikken over het vermogen van de stichting alsof het zijn/haar eigen vermogen is. Overschotten
worden gebruikt voor de doelstellingen van de organisatie en innovatieprojecten in het algemeen
belang voor de doelgroep. (Bij liquidatie worden overschotten overgemaakt naar de NVA, een ANBI
instelling of indien deze niet zou bestaan naar wetenschappelijk onderzoek naar autisme).
Inhuur medewerkers
De uitvoering van bestuursfuncties is op vrijwillige basis, zonder bezoldiging. Een vergoeding voor
gemaakte (reis)kosten en bijwonen vergaderingen is wel opgenomen, dit betreft een niet
bovenmatig vacatiegeld. Voor het uitvoeren van opleidingen en workshops wordt een beroep
gedaan op het inhuren van zelfstandigen en vrijwilligers uit het eigen netwerk. De inhuur van
medewerkers vanuit projecten wordt per project opgenomen als kosten.
Verzekeringen
Hieronder zijn de verzekeringen weergegeven waar Stichting Klimkoord in haar besluitvorming van
heeft vastgesteld of deze al dan niet opgenomen worden in de begroting.
Bewust niet verzekerd

Reden niet verzekerd

Inboedelverzekering

Omdat de diensten voornamelijk uit online coaching bestaat en
er weinig inventaris is.

Reconstructiekosten financiële
gegevens

Omdat dit onder verantwoordelijkheid van het
administratiekantoor al is verzekerd.

Kredietwaardigheid

Streng debiteurenbeheer en stoppen met dienstverlening na te
late betaling van 2 maanden

Personeelsverzekering

Voorlopig werken met ZZP en 0-urencontracten

Arbeidsongeschiktheid

Voorlopig werken met ZZP en 0-urencontracten.

Pensioenverzekering

Voorlopig werken met ZZP en 0-urencontracten.
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Verzekeringen die wel zijn opgenomen
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Vrijwilligersverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstand

Begroting
Zie bijgevoegd Financieringsplan Stichting Klimkoord, met daarin onder andere de
investeringsbegroting en exploitatiebegroting.
Omzetprognose
Zie bijgevoegd Financieringsplan Stichting Klimkoord.
Worst case scenario
Indien de onderneming onvoldoende baten heeft, staakt zij de activiteiten. De deelnemende
zorgverleners kunnen hun klanten zonder meer behouden. Er worden weinig tot geen activiteiten
ondernomen zonder dat daar dekking voor aanwezig is.
Conclusies m.b.t. haalbaarheid onderneming
Het vooruitzicht is dat de stichting kosten neutraal kan opereren en daarbij een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening kan verzorgen.

12

Kostenbesparing in de zorg

Juist in deze tijd, waar we zorgkosten willen verminderen, is de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers
en de keuze vrijheid van zorgvragers van groot belang. Het kan voldoende zijn om extra toezicht te
hebben op een zorgvrager of om een specifieke activiteit uit te voeren, zonder dat daar professionele
hulpverlening voor ingezet hoeft te worden.
Het snel kunnen vinden van informatie over de doelgroep versnelt de behandeling binnen instanties
en bij hulpverleners. Het vergroten van kennis bij zorgverleners van groot belang. Door effectiever en
efficiënter de zorg te kunnen verlenen worden kosten bespaard door zorgverleners, wat zijn
weerslag zal krijgen in de benodigde zorguren.
Het uitvoeren van innovatieprojecten geeft steun aan onderzoekers en behandelaren en bedrijven
die een nieuw product in de markt willen brengen. Dit levert naast nieuwe werkgelegenheid ook
kostenbesparing binnen de zorgverlening, met name bij die producten die zorgtrajecten kunnen
verkorten.
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De initiatiefnemers

Olga de Boer -Stetter
Olga de Boer-Stetter vertegenwoordigt de nieuwe generatie logeerhuizen die gebruik maken van
innovatieve hulpmiddelen. Al vele jaren levert zij logeervoorzieningen voor kinderen met ADHD en
Autisme. Daarnaast heeft zij ervaring bij ondersteuning in het onderwijs. Als voorzitter van het

bestuur en hoofd van het Crisisteam zal zij haar kennis en ervaring volop kunnen inbrengen.
Remco de Boer
Remco de Boer is gericht op het begeleiden van tieners en jong volwassenen met lichte tot ernstige
gedragsproblematieken. Hij denkt in praktisch handelen en is een echte doener. Samen met de
bijzondere kinderen geeft hij ook richting en structuur aan voor zelfstandig wonen en vergroten van
de persoonlijke zelfstandigheid van jong volwassenen. Als secretaris en bestuurslid en hoofd van de
Klachtencommissie zal hij zijn kennis inbrengen.
Paula Zandstra –van Gemmert
Paula Zandstra –van Gemmert staat voor procesgericht werken, het verkrijgen van een hoge kwaliteit
en professionaliteit en een positieve dienstverlening aan anderen. Als gecertificeerd NEMAS
kwaliteitsmanager en ITIL Service Manager met meer dan 9 jaar ervaring in procesmanagement zal zij
de organisatie naar een hoger plan tillen. Als ervaringsdeskundige voor de doelgroep, Ouder Contact
persoon voor de Nederlandse Vereniging van Autisme, Pedagogisch medewerker en coach zal zij
tevens haar kennis over de doelgroep kunnen inzetten. Daarnaast zal zij startende zorgverleners
kunnen bijstaan en in trainingen kunnen voorzien via haar onderneming 4Specials. Als directrice van
Stichting Klimkoord en vrijwilliger binnen diverse werkgroepen zal zij haar kennis en ervaring
inbrengen en de stichting kunnen bijstaan in haar groei en vooruitgang.
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Tot slot

Dit strategisch beleidsplan geeft op hoofdlijnen de koers aan voor Stichting Klimkoord en waar zij
voor staat. De onderwerpen uit dit beleidsplan worden uitgewerkt in verschillende bouwstenen en
processen. Het is een handleiding voor het bestuur, vrijwilligers en medewerkers om gezamenlijk te
komen tot een succesvolle organisatie waar zorgvragers en zorgverleners en haar financiers baat bij
hebben.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat alle medewerkers en specialisten zich geïnspireerd en
uitgedaagd voelen om samen de Klim te nemen en hun bijdrage te leveren die ervoor zorgt dat
Stichting Klimkoord inderdaad een organisatie is om trots op te zijn.
Wij wensen iedereen veel leerzaam plezier en succes toe bij de uitoefening van deze taak.
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