
Samenwerkingsverbanden 
Wij hebben een intensieve samenwerking; 

✓ Met de client: maar ook met diens netwerk, daar waar dit (nog) kan. Hierbij valt te denken aan voogden, 

familie, dierbaren, eerste- en tweedelijnszorg en die zorg bieden aan de cliënt. We hebben 2x per jaar een 

evaluatie van het zorgplan die door onze gedragswetenschapper is opgesteld in samenwerking met de 

pedagogische medewerkers, Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat we de familie wordt betrokken bij  

gesprekken op school, feestdagen en er is een bezoekregeling zodat het netwerk betrokken blijft indien 

mogelijk. 

✓ Met de financiële instanties werkt Gezinshuis Margriet samen met o.a. gemeenten en het Rigg. Waar de 

indicatie door worden uitgeschreven . Dit wordt verwerkt door het administratie kantoor Ordon om de 

kwaliteit van de zorg te waarborgen. Wordt de administratie nog eens gecontroleerd door onze accountants 

, Van Der Meer die dan ook verzorgd de controleverklaringen van de zorg en maakt de jaarrekeningen. 

✓ Fiscaal en  Juridisch: We werken samen met het Ondernemershuis noord Groningen die de financiering 

geregeld hebben.,  via een bancaire lening in samen werking met een crowdfunding en een gesubsidieerde 

lening van fonds goede doel. Deze organisatie stelt gelden beschikbaar tegen een lage rente percentage in 

de zorg. Juridische waarborging hebben we via een verzekering voor zowel bedrijf als beroeps 

aansprakelijkheid. Ook voor de cliënten hebben we een klachten procedure waar ze steun kunnen 

ondervinden net als dat er meerdere keren per jaar een vertrouwenspersoon lang komt  om het wel en wee 

te kunnen bespreken met een onafhankelijk persoon. 

✓ Geestelijke gezondheid: andere zorgorganisaties / hulpverleners: Vanwege de complexe problemen die de 

kinderen in het gezinshuis ervaren is het soms nodig om de expertise van anderen te benutten. Bij bepaalde 

vragen is het soms nodig om gebruik te maken van specialisten. Waar we mee samenwerken  zoals  Inter-

Psy , Accare, Jonx, Ocrn,  om te beoordelen wat voor zorg er nodig is. We werken in het bijzonder 

samen met de Fas-d poli omdat vele cliënten hier mee te maken hebben en dit ons specialiteit 

geworden is. 
✓ De zorg: daar worden we ondersteund door Mereo deze past een specifieke methodiek toe waar het interne 

dialoog van de cliënten aangespoord wordt waardoor ze zelfstandige en verantwoordelijker gemaakt 

worden , net als de gesprekken met de budgetcoach die hen ondersteund op het financieel vlak en dan op 

het maatschappelijke vlak kunnen ze ondersteuning halen door deel te nemen aan de sportschool, 

zanglessen, Wellness avonden. 

✓ Alles wordt gerapporteerd in Zilliz waar alle verslaglegging in wordt verwerkt deze is voor zowel intern als 

externe mensen te lezen. Wordt opgeslagen in een Cloud van de KPN 

✓ Gezondheid lichamelijk: we staan nauw in contact met zowel de huisarts, als  tandarts ,een Diëtiste, fysio 

maar ook de verslavingszorg 
✓ Leverancier: Ook wordt er voor de inwendige mens samen gewerkt met een cateringbedrijf die voor zowel 

ontbijt, lunch en diner zorgt. 

✓ Voor het personeel hebben we een samenwerking met Zorgfactory waar wij op detacheringen basis 

samenwerken .Met de methodiek van Mereo zorgen we ook voor intervisie en bijscholing van het 

personeel. Wat ook nodig is om aan de kwaliteitskade van het gezinshuis te voldoen Net als het 

registerplein waar de mbo staan ingeschreven en de HBO’ ers bij het Skj. 

✓ Internet: telefoon, KPN, 

✓ Vervoer: Wij brengen de cliënten overal heen met de auto als ze niet zelfstandig kunnen reizen of fietsen. 

Maar sommige cliënten zijn niet in staat om zelfstandig te reizen en dan werken we met de gemeente 

leerlingen vervoer. Die dit uitbesteden aan taxi bedrijf Uvo. Deze halen de cliënten op van huis en brengen 

ze naar school of dagbesteding. 
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✓ Mereo 

✓ Keurmerk gezinshuizen / iso / skj / registerplein 

✓ Raad van kinderbescherming 

✓ Budget coaching 

✓ Zilliz 

✓ Gemeente het Hogeland 

✓ Ordon:  

✓ Raad van kinderbescherming 

✓ Inter-Psy , Accare, Jonx, Ocrn,   

✓ Zorgfactory 

✓ Supermarkten/groothandels 

✓ Voogden van: JBN, WLS, Leger des heils 

✓ Buurtpolitie/zedenpolitie 

✓ VNN  

✓ Maria Aardappel, Vak therapeut en psycholoog  

✓ Diëtiste 

✓ Zangpedagoog  

✓ Sportschool 

✓ Ondernemers huis 

✓ Scholen, Schoolvervoer UVO 

✓ Huisarts, Tandarts 

✓ AKJ Vertrouwenspersoon 

✓ Fas D poli Inter-Psy 

✓ Fonds nieuwe doen 

✓ Crowdfunding 

✓ Klix 

✓ Verzekeringen/ banken 

✓ Klachten commissie 

 

  


