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Mijn naam is Ghizlane Makkor ik ben 23 jaar en zit op het ID-college. Ik zit in de 21+ klas en volg de
opleiding tot sociaal maatschappelijk dienstverlener. Ik loop drie dagen stage in Den haag bij stichting
Al-amal wat letterlijk “de Hoop” betekent. Wij werken met alle doelgroepen van jong tot oud. Wij
doen daar van alles we hebben dagelijks een spreekuur waarbij je naar binnen kunt wandelen met
vragen die je hebt. We doen ons best om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Hierbij
kun je denken aan het helpen bij het invullen van formulieren etc. en op het moment dat de vraag niet
aansluit bij onze organisatie dan verwijzen we je door naar de juiste instelling.
Andere doelen van en activiteiten die Al-amal doet zijn:
•

Marokkaanse gehandicapten en niet gehandicapten in Nederland, die tamelijk geïsoleerd zijn,
via informatie en voorlichting bij verschillende activiteiten te betrekken.

•

Zwemlessen organiseren voor gehandicapten en niet gehandicapten.

•

Huisbezoek om administratie te ordenen bij cliënten thuis.

•

Huiswerkbegeleiding.

•

Bingoavonden voor ouderen.

•

Het versterken van de relatie en de samenwerking tussen allochtone en autochtone
Nederlanders.

•

Marokkaanse gehandicapten, die in Marokko in afgelegen dorpen leven en niet beschikken
over goede voorzieningen, zoals rolstoelen, te bereiken en zo veel mogelijk te helpen met die
voorzieningen.

Ik heb voor de cursus professioneel handelen de opdracht gekregen om een handboek met
informatiebulletins te maken, die gebaseerd zijn op gebeurtenissen op mijn stageplek. Hier moet ik de
volgende dingen in verwerken:
•

2 voorbeelden van gesprekken met cliënten waarin ik rekening heb gehouden met de
eigenheid van de cliënten.

•

5 concrete voorbeelden waarin ik uitleg hoe ik goed of minder goed heb samengewerkt.

•

Een verslag naar aanleiding van een gesprek met mijn stagebegeleider waarin ik de
opvattingen van hem over professioneel handelen in verwerk, en of ik het wel of niet eens ben
met hem.
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•

Een informatiebulletin waarin ik over de de beroepsdeskundigheid binnen mijn BPV-instelling
schrijf en daar moet ik 5 begrippen in verwerken en uitleggen hoe ze bij ons in praktijk
worden gebracht.

•

Kwaliteitszorg

•

Beroepsgeheim

•

Klachtenafhandeling, registreren van gegevens, archiveren, zakelijke correspondentie en
dossier.

Schrijf een informatiebulletin over de doelgroep van je BPV-instelling. In je beschrijving moet je in
ieder geval aandacht besteden aan onderstaande begrippen. Geef twee voorbeelden uit jouw
stage praktijkervaring waaruit duidelijk blijkt hoe jij rekening hebt gehouden met de eigenheid
van de cliënt.

Wij werken met alle doelgroepen van jong tot oud.

•

Cultuur & levensbeschouwing.
De mensen die bij ons komen hebben verschillende nationaliteiten. Er komen Turkse,
Marokkaanse, Nederlandse, Hindoestaans en nog meer mensen met verschillende culturen.
De meest mensen die er komen zijn islamitisch. Dit betekent dat zij geloven dat er maar 1
god is ( Allah), en dat Mohammed zijn boodschapper is. Ongeveer 80% van de bezoekers zijn
moslim. De rest heeft of een ander geloof of gelooft helemaal nergens in.

•

Waarden normen en gewoonten.
Van alle mensen die bij ons komen komt het volgende overeen: ze houden van eerlijkheid, ze
zijn opgevoed volgens de normen en waarden van de meeste mensen dat is dus niet liegen
niet stelen. Qua gewoonten verschillen de mensen islamitische mensen doen hun schoenen
uit op het moment dat ze binnenkomen, dat is niet bij alle culturen zo. Ook eten zij met ze
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allen uit 1 bord terwijl Hollandse mensen allen apart uit een bord eten. De meeste
islamitische mensen bidden ook 5 keer per dag.

•

Leeftijd en inkomenspositie.
De mensen die bij ons komen zijn van alle leeftijden, we hebben bezoekers van jong tot oud.
De een werkt en heeft wat meer uit te geven. Maar de meeste cliënten leven van een
bijstand uitkering of een Wajong uitkering. Gemiddeld hebben de cliënten dus een
minimumloon. De jongere hebben een studiefinanciering of de bezoekers die nog jonger zijn
daar ontvangen de ouders nog kinderbijslag voor.

Voorbeeld Client 1 :
Een goed voorbeeld waarbij ik rekening heb gehouden met een cliënt is dat ik een keer met mijn
stagebegeleider op huisbezoek ging om een ouder echtpaar te helpen met hun administratie. Ik ben
zelf van Marokkaanse afkomst, maar thuis doe ik bijna nooit me schoenen uit. Toen we op
huisbezoek gingen heb ik uit respect mijn schoenen bij binnenkomst uitgedaan. Dit is een voorbeeld
van respect en rekening houden met je cliënt. Ik zag aan mijn cliënt dat zij dit waardeerden omdat ze
naar me lachte en zei dat ik verder moest komen.

Voorbeeld Client 2:
Een ander voorbeeld waarbij ik rekening heb gehouden met de eigenheid van een cliënt, is dat er een
meneer kwam voor hulp bij het invullen van een formulier. Ik ben zelf gelovig en weet dat sommige
mannen vrouwen geen hand geven. Ik heb hier respect voor. Het is dan af en toe ongemakkelijk
omdat die meneer bang is dat ik mijn hand uitsteek. Dit heb ik 1 keer eerder gedaan en meneer
vertelde toen dat hij vanwege geloofsovertuiging geen hand geeft aan vrouwen. De 2 de keer wist ik
dus dat ik geen hand hoefde te verwachten. Ik heb meneer gegroet en zonder hand te geven ben ik
gaan zitten en gevraagd waar ik meneer mee kon helpen. Je zag dat meneer opgelucht was dat ik
mijn hand niet uitstak net als de vorige keer. Je zag dat meneer opgelucht was dat er niet weer een
ongemakkelijk moment was ontstaan.
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Schrijf een informatiebulletin over samenwerken binnen je BPV-instelling. Leg uit hoe goed of
minder goed jij samenwerkt door middel van 5 concrete voorbeelden.
Bij Al-amal werk ik met twee begeleiders, vier collega’s die daar op vrijwillige basis werken en twee
stagiaires. Ook hebben we een vrijwilliger die gehandicapt is daar ben ik dan ook heel zorgzaam voor.
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Ik heb het er harstikke naar mijn zin, ik kan het met iedereen goed vinden. Ik ben goed in de omgang
met mijn collega’s we kunnen allen goed samenwerken, maar af toe komt het weleens voor dat we
een miscommunicatie of iets dergelijks hebben. Hieronder een aantal voorbeelden.
Voorbeeld: 1 goed samengewerkt
Een aantal maanden geleden hebben we een bijeenkomst gehad over gezondheid. Wij moesten daar
ook spreken voor een groep mensen uit de wijk. Wij hadden de opdracht gekregen om met een
groep van vier het een en ander te vertellen over onze instelling. Ik ben iemand die initiatief neemt
en heb tijdens de pauze gevraagd aan mijn collega’s of we even rondom de tafel konden zitten om
het een en ander op papier te zetten. We hebben een aantal punten besproken waar we over
zouden praten en de rolverdeling gedaan. Later heb ik mijn collega’s een mail gestuurd waarin alles
nog een keer stond zodat ze het rustig konden doornemen. Mijn begeleider heeft mij naderhand bij
zich geroepen en mij verteld dat hij trots op mijn was en op de manier waarop ik het heb aangepakt.
Hij vertelde mij dat ik heel goed in teamverband kan werken en daar was ik heel blij mee.

Voorbeeld: 2 goed samengewerkt
Tijdens het inloopspreekuur komen er verschillende cliënten binnen. Het is niet dat wij vaste cliënten
hebben de ene keer help ik de ene cliënt en de volgende keer helpt mijn collega diezelfde cliënt. Nu
is het zo dat we het overzicht kwijt waren en elkaar dus op een of andere manier informatie moesten
na laten over wat je hebt gedaan voor je cliënt. Ik ben zo vrij geweest om een notitieblok te kopen en
heb aan mijn collega’s verteld dat we elke keer nadat we een cliënt geholpen een soort logboek
moesten bijhouden. Dit was makkelijk voor de gene die na jou de cliënt ging helpen en dus precies
wist wat er al gedaan was. Iedereen was blij met dit initiatief, zo was er geen sprake meer van
miscommunicatie en werkten we niet meer langs elkaar heen. Dit was echt samenwerken.
Voorbeeld: 3 goed samengewerkt
Wij hebben op stage een jongen die licht gehandicapt is. Hij komt hier mee helpen en vind het
gezellig om zo nu en dan een praatje te maken. Het is een jongen die 26 jaar is en de gedachte heeft
van iemand die 12 is. Ik ben de gene die altijd wel even een praatje met hem maakt en hem bij
dingen betrekt. Zo nu en dan hebben we een vergadering en dan roep ik hem erbij. En dan vraag ik of
hij mee komt vergaderen. Ondanks dat hij niet veel te vertellen heeft en eigenlijk niet echt goede
punten heeft, geef ik hem het gevoel dat hij er echt bij hoort.

Voorbeeld:4 minder goed samengewerkt
In het begin van mijn stageperiode kregen ik en mijn collega een opdracht om samen een
bijeenkomst te organiseren.
Wij zouden contact met elkaar opzoeken en samen rond de tafel zitten. Ik heb in die periode iets
vervelends meegemaakt in mijn privésituatie waardoor ik mijn collega liet stikken. Ik had ook niet
verteld in het begin dat er iets met me aan de hand was ik heb gewoon zomaar even niks van mezelf
laten horen. Zij was hier terecht boos om ik had haar in de steek gelaten en zij moest het helemaal
alleen doen. Ik voelde me hier echt rot om , maar ik had nou eenmaal iets anders aan mijn hoofd.
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Voorbeeld: 5 minder goed samengewerkt
We hadden als opdracht gekregen om mee te doen met een workshop die over stress gaat. Ik moest
hiervoor met een meisje van stage een aantal rollenspellen doen . ik had hier geen zin in want ik
vond het nutteloos. Ze was boos weggelopen , omdat ze het niet leuk vond dat ik niet meedeed. Ik
wist hierdoor dat ik niet goed had samengewerkt . Zij nam de opdracht heel erg serieus en ik zag het
als een lolletje. Ik zie nu in dat ik niet goed gehandeld had omdat het een opdracht was voor met ze
tweeën. Ik besef nu dat je soms dingen moet doen al heb je er geen zin in.

Voer een gesprek met je praktijkbegeleider of een collega waarbij je centraal stelt wat hij/zij
verstaat onder professioneel handelen binnen je BPV-instelling.
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Naar aanleiding van het gesprek met mijn stagebegeleider (dhr.Achahboun) ben ik erachter gekomen
wat hij onder professioneel handelen verstaat.
 Je moet je aan de regels houden van de instelling waar je werkt. Hij vertelde mij dat je
allereerst altijd op tijd moet komen. Dat is overal waar je ooit in je leven komt. Je dient je
hier altijd aan te houden, zo laat je de mensen waar je bv een gesprek mee hebt zien dat
je betrouwbaar bent.
 Het doorspelen van informatie naar andere collega’s is verboden. Jij als maatschappelijk
werker hebt een geheimhoudingsplicht. Je kan wel altijd om raad vragen maar je mag
nooit namen noemen .
 Ook is het van belang dat je er altijd verzorgd uitziet. Je staat mensen te woord en je
moet wel professioneel overkomen. We mogen ook niet al te uitdagend gekleed zijn. We
hebben met alle doelgroepen te maken, vooral ook omdat we veel met allochtone
mensen te maken hebben is het van belang dat je niet te uitdagend gekleed bent. Dat is
vanuit de islam ook niet toegestaan een vrouw hoort zich netjes en niet uitdagend te
kleden.
 Ook wij zijn mensen en maken weleens fouten, maar soms kun je fouten voorkomen,
doordat je iets wat je niet weet gewoon vraagt. Dat is nog beter dan dat je maar wat
doet en niet zeker weet of je juist hebt gehandeld.
 We moeten de cliënten ook altijd met respect behandelen. Ook al is de cliënt een keer
boos en doet hij niet altijd even aardig tegen ons is het van belang dat je professioneel
blijft. Er zijn ook cliënten die er niet altijd verzorgd uitzien je moet nooit vooroordelen
hebben.” Je moet iedereen behandelen hoe je zelf behandelt wilt worden “

5 argumenten met betrekking op bovenstaande opvattingen en waarom ik het wel of niet eens ben
met mijn stagebegeleider.
1. Bij ons op stage staat dat op nummer 1. Op tijd komen is een vereiste dat wordt
overal van je gevraagd. Ik ben het volledig met mijn begeleider eens ik vind het
vanzelfsprekend om op tijd te komen, dit omdat als ik een afspraak heb gepland met
een cliënt, dan verwacht ik ook dat diegene op tijd komt. Ik zou het niet leuk vinden
als ik op iemand aan het wachten ben, en diegene komt niet opdagen.
2. Ik vind het ook heel logisch dat geheimhoudingsplicht een onderdeel van
professioneel handelen is. Sommige cliënten willen niet door bepaalde collega’s
geholpen worden, omdat ze bekende zijn van hun. Zij willen daarom niet dat die
collega’s hun probleem kennen dit omdat ze bang zijn dat ze dat doorvertellen aan
anderen.
3. Wat betreft kledingstijl ben ik het ook volledig eens met mijn stagebegeleider. Je
moet er
altijd verzorgd uitzien, het komt niet professioneel over als je er onverzorgd uitziet.
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Ook wat betreft uitdagende kleding, daar ben ik het ook mee eens, omdat je dan niet
serieus overkomt en de verkeerde aandacht kan trekken.
4. Vragen naar onduidelijkheden is vanzelfsprekend mijn begeleider vertelde me dat op
het moment dat je ergens tegen aanloopt en het even niet meer weet, je het te allen
tijde kan vragen. Hij vindt het niet dom, maar juist professioneel als je iets vraagt wat
je niet weet. Daar ben ik het ook volledig mee eens, dit omdat ik soms belangrijke
formulieren invul, en het belangrijk is dat het foutloos gebeurt. Ik ben er blij mee dat
ik altijd bij de begeleider terecht kan met vragen.
5. Respect is voor mij van zelfsprekend. En net zoals mijn begeleider zei:” behandel
anderen zoals je zelf behandelt wilt worden”. ik ben het daar volledig mee eens. Ik
ben er om wat voor de mensen te doen en niet om hun te veroordelen.
Er zal vast een reden zijn waarom het zo is , en het is niet aan mij om daar wat over
te zeggen.

Functioneringsgesprekken:
Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker over het
functioneren van de medewerker. In het gesprek wordt vooral gekeken naar de toekomst. Daarnaast
wordt stilgestaan bij het heden. De volgende onderwerpen komen aan bod:
•

Het stellen van doelen

•

Wat gaat er goed?

•

Wat kan worden verbeterd?

•

Hoe kunnen verbeteringen tot stand worden gebracht?

BPV functioneringsgesprekken
Bij mij op stage worden deze gesprekken een keer in de maand gevoerd. Hier kunnen beide partijen
werkgever en stagiaire aangeven wat ze goed vinden gaan en wat er minder goed gaat.
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Supervisie:
Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt
ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is
een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen
opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.
Bpv Supervisie
Bij mij op stage hebben we niet specifiek het onderdeel supervisie, dus we hebben geen supervisor
met wie je deze gesprekken kunt voeren. Bij ons valt dit onderdeel onder de
functioneringsgesprekken daar is supervisie een onderdeel van.
Coaching
Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in
een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt
zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te
leren.
BPV coaching
Bij mij op stage hebben we een coach dit is de heer said Achahboun. Je kunt te allen tijde bij hem
terecht met vragen en of dingen waar je aan wilt werken. Zo heeft mij heel erg geholpen met een
presentatie die ik moest houden. Door zijn hulp was ik niet meer zo zenuwachtig en was ik
zelfverzekerd toen ik die presentatie ging houden.
Werkbegeleiding
Bij werkbegeleiding staat, anders dan bij supervisie het werk centraal. Daarbij gaat het om het
optimaliseren van het werk, bijv. het oplossen van concrete problemen rond het werk of de relatie
met de werkgever en sta je als werken minder centraal.
BPV werkbegeleiding

Bij mij op stage doen we ook aan werkbegeleiding, we hebben 1 keer in de week
huiswerkbegeleiding. Hierbij begeleid ik enkele jongeren van de 1 ste klas. We maken een plan
en kijken waar de leerling moeite mee heeft. En zo gaan we werken aan de dingen waar ze
moeite mee hebben.
Intercollegiale toetsing
Intercollegiale toetsing is een methode om de kwaliteit van werk te verbeteren door het werk te
onderwerpen aan de kritische blik van een gelijke dat wil zeggen iemand die hetzelfde werk doet.
Intercollegiale toetsing BPV
Bij mij op stage hebben we ook een vorm van intercollegiale toetsing. We hebben een aantal
stagiaires. Ik ben nu laatstejaars en er is een eerstejaars studente die daar ook stage loopt. Als zij
gesprekken voert met cliënten dan moet ik er af en toe bij zitten om te kijken of er verbeterpunten
zijn. Deze punten schrijf ik op en naderhand bespreek ik met haar wat er beter kan.
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Schrijf een informatiebulletin over kwaliteitszorg binnen je BPV- instelling. Leg in je bulletin in je
eigen woorden wat de onderstaande begrippen betekenen:

Kwaliteit:
Kwaliteit is de vraag of iets goed is of minder goed. Je hebt iets van een goede kwaliteit
Bv: Een product wat goed verkocht wordt of functioneert. Slechte kwaliteit is
Bv: Een product wat slecht verkoopt of functioneert.
BPV:
Het project leren omgaan met computers voor ouderen. De doelstelling van het project zelf is
concreet en een goed initiatief. Alleen wat minder is , is dat er niet zo veel mensen op af komen dan
dat we gedacht hadden.
Kwaliteitszorg:
Kwaliteitszorg is de zorg die er wordt besteed om de kwaliteit van iets te verbeteren of te behouden.
Kwaliteitszorg Bpv:
De zorg die er besteed wordt aan dit project is dat we het niet opgeven en nog steeds genoeg
vrijwilligers hebben die dit project ondersteunen door middel van volledige medewerking en het
werven van ouderen.
Kwaliteitssysteem:
Welke procedure er wordt gebruikt om de kwaliteit te verbeteren.
Kwaliteitssysteem Bpv:
Een procedure die wij gebruiken om de kwaliteit te verbeteren is, om contacten te leggen met
diverse zorginstellingen, en flyers te laten drukken om zo de kwaliteit te verbeteren. Huis aan huis
bezoek.( mond tot mond reclame)
Kwaliteitsinstrument:
Welke instrumenten er worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren.
Kwaliteitsinstrument Bpv:
flyers, breed netwerk aan sociale contacten. Huis aan huis bezoek. Mond tot mond reclame.
Kwaliteitsborging:
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Met welk middel wordt de kwaliteit in de gaten gehouden
Kwaliteitsborging Bpv:
Door middel van een klein onderzoek waarbij we bij houden hoeveel bezoekers we trekken, en
onderzoeken in de wijk of de mensen van het project afweten. En zo nu en dan evalueren of we op
de goede weg zijn.

Bepaal in overleg met je praktijkbegeleidster een onderwerp/onderdeel van het werk dat
veranderd/verbeterd moet worden en een relatie heeft met kwaliteitzorg.

Stappenplan
Stap1:Welke onderwerp bepalen wat verbeterd kan worden?

 Kwaliteit van de computers van de stagiaires.
 Project ouderen leren omgaan met computers

Stap2:Korte evaluatie van het gesprek:

Na aanleiding van het gesprek ben ik tot het volgende gekomen . we zijn het er allemaal mee eens
dat de kwaliteit van de computers van de vrijwilligers vervangen moeten worden, dit omdat ze heel
traag zijn en dat dit ons werk beïnvloed. Ook het project ouderen leren omgaan met computers is
anders dan we gedacht hadden, we hebben 20 computers staan voor de cursus maar er komen maar
een stuk of 8 cursisten op af. Dit is ook van mindere kwaliteit
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Stap3:Welke afspraken zijn er gemaakt?

 Dat we een aanvraag indienen bij de gemeente voor nieuwe computers.
 Dat we meer reclame gaan maken voor het project ouderen leren omgaan met de
computer.
 Dat we de wijk ingaan en mensen aanspreken om zo meer cursisten te werven.

Schrijf een informatiebulletin over beroepgeheim waarin je het belang van beroepsgeheim
uitlegt voor een SMD- er. Geef aan hoe daar binnen jouw BPV- instelling mee omgegaan
wordt.

In Nederland is het beroepsgeheim voor artsen en andere medische hulpverleners geregeld
in art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek en in art. 88 van de wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Schending van het beroepsgeheim is bovendien strafbaar (art. 272 Wetboek van Strafrecht).
Het is geen absoluut recht, omdat het op grond van zwaarwegende maatschappelijke
belangen door de rechter kan worden doorbroken.

Schrijf een informatiebulletin over het correct afhandelen van klachten van cliënten. Geef een
beschrijving op welke wijze de BPV-instelling omgaat met het afhandelen van klachten door het
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uitwerken van een concreet voorbeeld en de afhandeling ervan. Neem aanwezige protocollen op
in de bijlage.
Bij mij op stage doen we ons uiterste best om iedereen zo goed te helpen. Helaas zijn wij ook maar
mensen en maakt iedereen weleens een foutje. Op het moment dat iemand een klacht heeft dan
kunnen ze bij de stagebegeleider terecht. We hebben geen klachtenformulier , maar je kan altijd
terecht bij de voorzitter van de stichting.
Als een cliënt niet tevreden is kunnen ze bij hem terecht. Hij bekijkt de klacht en dan gaat hij een
gesprek aan met de Smd-er of de vrijwilliger waarover de klacht gaat. Hier zoeken ze dan samen een
oplossing voor.
Ik heb zelf nog niet meegemaakt dat iemand een klacht had. Maar een voorbeeld van een collega is
dat ze haar dag een keer niet had het was net uit met haar vriend, en ze liep echt slecht gehumeurd
rond.
Er kam een cliënt voor hulp bij het overmaken van een rekening, de vrouw was wat ouder en wist
zelf niet hoe zij moest internetbankieren. Vandaar dat ze bij ons was gekomen. Mijn collega heeft
toen de rekening overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer.
Twee weken later kwam mevrouw boos naar de stichting toe, omdat het een cjib ( centraal justitieel
incassobureau) boete was en hij niet goed aangekomen was, is die opgehoogd mevrouw was erg
boos hierover. Zij heeft met mijn begeleider gepraat en die heeft mijn collega erbij gehaald. Zij heeft
haar excuses aangeboden en gezegd dat ze haar best zou doen voor mevrouw.
Zij heeft toen contact opgenomen met het CJIB en het verhaal uitgelegd. Zij wilden eerst niet
meewerken. Naderhand heeft die meneer van het incassobureau gevraagd om een bewijsje te sturen
van de overschrijving om zo te bewijzen dat het om een misverstand ging. Dit heeft mijn collega
gedaan. Mevrouw hoefde daarna de ophoging van de rekening niet te betalen. Zij was naderhand blij
dat het allemaal goed was afgelopen.
Mijn stagebegeleider was tevreden met het resultaat, en heeft ons erop gewezen dat als je voor
iemand een overboeking maakt je dan alles nauwkeurig controleert. En eventueel een ander het ook
laat controleren voor je het opstuurt.

Schrijf een informatiebulletin over de wijze waarop er binnen je BPV-instelling documenten
worden geregistreerd. In je informatiebulletin trek je conclusies en formuleert eventueel kritische
punten ter verbetering.
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Als er bij ons een cliënt voor het eerst komt dan vullen we een formulier in het is een soort van
intakeformulier. Hierin staan de gegevens van de cliënt en waar de cliënt voor komt in het kort.
1.Hoe worden ze bewaard?
 Dit formulier wordt in een snelhechter gedaan en dat moet de cliënt meenemen naar
het gesprek met de Smd-er
 Ten tweede word er nog een formulier bijgedaan dat tijdens het gesprek met de cliënt
word ingevuld. Hierin wordt ingegaan op de hulpvraag en dan maak je een lijstje van de
dingen die je gaat ondernemen dit kan op dezelfde dag zijn , want meestal wordt er
gevraagd om een formulier in te vullen.
 Als het proces wat langer duurt dan 1 uur dan schrijf je op wat je nog moet doen voor je
cliënt, dit zodat als een collega het overneemt hij/zij meteen ziet waar je gebleven bent
en wat die moet doen.
 Tot slot hebben we 2 bakken in de ene bak doe je het mapje waar je meteen klaar mee
bent. En in de andere bak gaat het mapje in waarbij de cliënt meer dan 1 gesprek nodig
heeft. Tot slot worden deze gegevens op de computer ingetikt en worden ze bewaard.
2. Eigen mening.
Deze methode die wij gebruiken op stage vind ik heel erg goed. Ik vind het handig dat mijn collega’s
opschrijven waar ze gebleven zijn, dit omdat het heel erg overzichtelijk is als ik die cliënt de
eerstvolgende keer help. En als ik het document in wil zien kan dat op twee manieren. Ik kan dat via
het mapje doen of via de computer. Als een keer de computer het niet doet dan kan ik altijd via de
bakken aan desbetreffende informatie komen.
3. Verbeterpunten.
Het zou makkelijker zijn als alles alleen digitaal ging en we het niet meer in de bakken hoefden te
doen, dit zou veel tijd besparen, maar aan de andere kant als er computeruitval is dan is het eigenlijk
wel handig dat je desbetreffende informatie terug kunt vinden in de bakken.

Schrijf een informatiebulletin over de wijze waarop er binnen je BPV-instelling documenten met
betrekking tot cliënten worden gearchiveerd. In je informatiebulletin trek je conclusies en
formuleert eventueel kritische punten ter verbetering.
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1. manieren van archiveren
 Alfabetische volgorde: Rangschikken van documenten, namen etc. op alfabetische
volgorde
 Numerieke volgorde: Rangschikken op volgorde van nummers
 Chronologische volgorde: rangschikken op een logische volgorde
 Alfanumerieke volgorde: Rangschikken op volgorde van alfabet & nummers

2.Wijze van archiveren op stage:
•

Op stage archiveren wij door middel van 2 bakken en daarin sorteren wij de dossiers op
alfabetische volgorde. In de ene bak de dossiers die snel afgehandeld zijn en in de andere de
dossiers met de grotere hulpvragen.

•

We voeren de gegevens ook in op de computer. Dit gaat ook op naam en op alfabetische
volgorde.

3.Verbeterpunten:
•

Het enige wat ik minder vind aan deze methode is dat er soms teveel mappen in de bakken
liggen. Dingen die snel afgehandeld worden hoeven naar mijn idee eigenlijk niet bewaard te
worden. Ik vind dat een beetje overbodig. Van de rest van bovenstaande manieren van
archiveren maken wij geen gebruik op mijn Bpv.

Schrijf een informatiebulletin over de wijze waarop er binnen je BPV-instelling het zakelijke
correspondentie is georganiseerd. Verzamel minimaal 5 verschillende vormen van zakelijke
correspondentie. Neem deze kritisch door. In je informatiebulletin trek je conclusies en formuleert
eventueel kritische punten ter verbetering. Je correspondentie neem je op als bijlage.

•

Zakelijke correspondentie:
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 Zakelijke Correspondentie is het al dan niet geregeld schrijven en ontvangen van
allerlei soorten communicatie. Op een professionele manier communiceren.

•

5 Vormen van zakelijke correspondentie binnen BPV:



Post: alle inkomende en uitgaande post zijn een vorm van zakelijke correspondentie.

 E-mail: We hebben veel contact via de mail met medewerkers en andere instellingen
waar we mee samenwerken
 Gezamenlijk e-mailadres via BPV : We hebben een mailadres die we allen gebruiken
voor het verzenden en lezen van mails van andere instellingen en dergelijke.
 Sms: via sms hebben we ook veel contact met zowel stagebegeleider, vrijwilligers en
andere medewerkers.
 Telefonie: via de telefoon hebben we ook veel contact met elkaar, als wij een
afspraak maken met iemand, bv wethouder die op bezoek komt dan gaat dit via de
telefoon.
Verbeterpunten Zakelijke correspondentie BPV:
Op stage hebben we een gezamenlijk mailadres via http://mail.alamal.nl/ dit heeft ze
voordelen en nadelen. Het voordeel is dat iedereen alles bij kan houden dus als je er bijvoorbeeld
een keer niet bent dan kun je alles even teruglezen. Het nadeel is dat op het moment dat er ingelogd
is er niemand anders kan inloggen op de gezamenlijke mail. Dit vind ik dus een minpunt hieraan

Schrijf een informatiebulletin over het belang van goede dossiervorming binnen je BPV-instelling.
Neem hierbij 1 dossier als uitgangspunt. Geef een beschrijving van de informatie dat is opgenomen
in het dossier. In je informatiebulletin trek je conclusies en formuleert eventueel kritische punten
ter verbetering.

1.Belang van goede dossiervorming:
Het belang van goede dossiervorming is dat informatie overzichtelijk is en makkelijk terugvinden
is. Alle benodigde informatie staat op 1 vel en dat is heel handig . Het is ook heel handig voor
collega’s onderling. Als zij het document in moeten zien dan is dat makkelijk omdat je allen met
dezelfde documenten werkt. Hier staat alle benodigde informatie op een rijtje.
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2.Inhoud dossier:
Het allerbelangrijkste van het dossier is dat je de belangrijkste dingen omtrent je cliënt erin
verwerkt dit zijn de persoonsgegevens, woongegevens, inkomenspositie. Vervolgens staat de
hulpvraag (hulpvragen) erin verwerkt .
na de hulpvraag komen de activiteiten die je samen met je cliënt gaat ondernemen, om zo de
doelen samen te bereiken. Ook de termijnen voor de doelen staan hier aangegeven, dus binnen
hoeveel tijd je deze doelen gaat realiseren. Korte termijn doelen die kun je binnen 0 en 3
maanden bereiken. middellange termijndoelen binnen 3 tot 6 maanden en de lange termijn
doelen zijn vanaf 6 maanden tot 1 jaar.
3. Conclusies:
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de belangrijkste gegevens van de cliënt in het dossier staan
het is dus ook van belang dat je hier voorzichtig mee omgaat. De cliënt mag te allen tijde zijn
dossier inzien. De cliënt heeft er recht op om te kijken welke informatie hier in staat. Ik vind het
goed dat de dossiers worden gemaakt, dit bespaart een hoop tijd, omdat je anders elke keer
hetzelfde gesprek moet voeren en als je collega het een keer overneemt hij of zij niet elke keer
hetzelfde gesprek opnieuw moet doen met de cliënt.
4.Verbeterpunten:
Ik vind hoe het dossier gemaakt is wel goed alleen wordt er een beetje teveel informatie
gevraagd. De cliënt hoeft ook niet overal antwoord op te geven dit is zijn of haar recht. Voor de
rest heb ik niet echt een verbeterpunt ik vind het alleen maar handig dat hier mee gewerkt
wordt.

Ik vond het een interessante opgave om dit werkstuk te maken, dit omdat ik nu al bijna een jaar
stage loop bij Al-amal en nog nooit heb stilgestaan bij al deze dingen. Ik vond het leuk om dit te
doen , omdat ik naar aanleiding van gesprekken met collega’s en mijn eigen ervaring dit werkstuk
moest maken. Ik wist al wel heel veel, maar heb er nooit zo over nagedacht. Dit werkstuk heeft
mij heel erg geholpen vooral omdat het begrip professioneel handelen nu echt zijn plaats heeft
gevonden bij mij. Ik handelde professioneel zonder er stil bij te staan.
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Aan het eind van dit werkstuk waar ik veel tijd en moeite in heb gestoken , ben ik tot de
conclusie gekomen dat ik nu precies weet hoe ik professioneel moet handelen en het mooiste
van alles ik heb mijn BPV- instelling op een soort van ander manier leren kennen. Sommige
dingen die ik nog niet wist ben ik te weten gekomen door dit werkstuk. Ik ben tevreden over het
resultaat.
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