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Beleidsverklaring

Teach Jeugdhulp is een lerende organisatie die continu op zoek is naar verbete-
ring. We vinden het belangrijk om kritisch te zijn naar de kwaliteit en effectivi-
teit van onze zorg. Zorg moet aansluiten bij de cliënt en diens hulpvraag; hetgeen 
makkelijker klinkt dan het is. Ook vinden we het belangrijk om goed te zorgen voor 
onze medewerkers, want gelukkige medewerkers leveren optimale prestaties.
Om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen is er een kwaliteitsmanage-
mentsysteem (KMS) geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van 
ISO 9001:2015. Middels het KMS wordt ervoor gezorgd dat:

• Er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de 
geleverde diensten van organisatie;

• Er aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse nadrukkelijk wordt 
gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de organisatie;

• De eisen en wensen van cliënten en andere relevante belanghebbenden bekend 
zijn en hierop ingespeeld kan worden;

• De prestaties van de processen van de organisatie worden gemonitord aan de 
hand van audits;

• Jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen worden opgesteld om systematisch en met 
structuur continue verbetering mogelijk te maken;

• Cliënttevredenheid actief wordt gemonitord en nuttige informatie wordt inge-
wonnen om continue verbetering te bereiken.

Teach en het zorgproces

In de dagelijkse praktijk zijn er diverse beheersmaatregelen ingevoerd om het 
zorgproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De hulpverlening start met een kennismakingsperiode waarin het doel van de 
begeleiding SMART wordt geformuleerd, wat zorgt voor kaders en duidelijkheid 
voor cliënten, ouders en medewerkers. Zodra er commitment is bereikt over de te 
behalen doelstellingen gaat het zorgproces van start.
Gedurende dit proces wordt middels een vaste overlegcyclus de zorg multidis-
ciplinair en op diverse niveaus gemonitord. De effectiviteit van zorg wordt meer-
dere keren in het hulpverleningsproces gemeten. Na elke meting wordt het hulp-
verleningsproces geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgestuurd. Op deze manier 
zien we erop toe dat we doelgericht te werk blijven gaan.

Teach en haar medewerkers

Zorgen voor goede hulpverlening doe je niet alleen. Teach werkt in multidiscipli-
naire teams waarin de norm verantwoorde werktoedeling is toegepast. De team-
balans wordt jaarlijks getoetst op de zorgbehoefte van de cliënt en de vaardig-
heden en competenties van onze professionals. Om het samenwerken optimaal te 
laten verlopen vinden er regelmatig teamintervisies en teambuildingsactiviteiten 
plaats, zowel op formele wijze als op informele wijze.
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Om de medewerkers tot optimale ontplooiing te laten komen besteedt Teach veel 
aandacht aan werkbegeleiding, studie en coaching. Gewenste vaardigheden en 
competenties zijn per functieschaal omschreven in een functieboek, zodat duide-
lijk is wat er van de medewerkers wordt verwacht.
Teach vindt het belangrijk dat het goed gaat met haar medewerkers. Om het 
welzijn te monitoren, worden thema’s als werkbeleving en werkdruk actief geë-
valueerd en uitgevraagd tijdens alle begeleidingsgesprekken. Ook wordt aan alle 
medewerkers jaarlijks de medewerkerstevredenheid uitgevraagd. Feedback die 
aanleiding geeft tot verbetering wordt meegenomen in de verbetercycli.

Teach en de directie

In de begeleiding van cliënten zien we het maken van fouten als een kans om te 
leren en jezelf te ontwikkelen. Deze visie is doorgevoerd in alle lagen van het be-
drijf. Leren, evalueren en verbeteren is een dagelijks proces dat is doorgevoerd 
bij alle processen en op alle lagen in het bedrijf, zo ook op managementniveau. De 
directie van Teach bestaat uit een managementteam, waarin de taken en verant-
woordelijkheden zijn verdeeld. Het managementteam wordt aangestuurd door de 
algemeen directeur.
De directie is lerend en zelfkritisch. Jaarlijks vindt er een directiebeoordeling 
plaats waarin het functioneren van de directie uitgebreid wordt geëvalueerd.
Een vast onderdeel in de directiebeoordeling is de analyse van de kwaliteitsdoel-
stellingen en het formuleren van nieuwe kwaliteitsdoelstellingen. Ook komen de 
stand van zaken van de te nemen acties en bevindingen van interne audits aan de 
orde. Resultaten en bevindingen worden besproken met medewerkers.
Om het continue verbeterproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er in 
alle lagen van het bedrijf een actieve PDCA-cyclus geïntegreerd. We streven er-
naar om zo min mogelijk bezig te zijn met de administratieve registratie om zoveel 
mogelijk bezig te zijn met de uitvoer van het verbeteringen. Op deze manier wordt 
continu leren toegankelijk en uitvoerbaar.

Teach en ISO 9001:2015

Met trots kunnen we zeggen dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Teach 
Jeugdhulp gecertificeerd is conform NEN-EN-ISO-9001:2015. Hiermee wordt de 
kwaliteit van ons managementsysteem aangetoond en laten we zien dat we doen 
wat we beloven!

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar 
wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Namens de directie,

Petra Maas
Directeur Teach! heuvelland B.V.


