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1.3.1 Kwaliteitssysteem
Stichting Verenigde Zorgboeren brengt 
een kwaliteitskeurmerk voor zorgboer-
derijen uit. Stichting Phusis heeft accredi-
tatie aangevraagd voor haar zorgboerderij 
Onder de Linde. In 2010 is een evaluatie-
certificaat verstrekt. In augustus 2012 vond 
een audit plaats. ‘...Bij Stichting Phusis is 
er sprake van een helder personeelsbeleid 
en inspraak. Ontwikkeling en scholing 
zijn goed geregeld. Het personeel is zeer 
gemotiveerd om te werken bij Stichting 
Phusis. Tekenend is dat eerst zorg en 
opvang worden geregeld, vanuit een hel-
dere visie op die zorg en opvang. Daarna 
pas wordt gezorgd voor de randvoorwaar-
den om die zorg en opvang optimaal te 
kunnen leveren…’ Stichting Phusis is met 

vlag en wimpel geslaagd voor de audit en 
heeft het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ 
verkregen.  
 
1.3.2 Onderzoek Perspectief
In het najaar van 2012 heeft Stichting Phusis 
onderzoek laten doen door Perspectief. 
Perspectief is een onafhankelijke netwerk-
organisatie die samen met kwetsbare 
mensen en hun familie en vrienden werkt 
aan een goed leven voor iedereen. 
Stichting Phusis heeft Perspectief gevraagd 
om haar werkzaamheden onafhankelijk te 
evalueren, primair vanuit de inhoud met 
daarbij enkele aandachtspunten: 
•  doet Stichting Phusis wat ze zegt en, 
•  is dat ten gunste van de mensen voor  
    wie ze het doet?

Bovendien moest worden onderzocht of 
de werkwijze terug te vinden is in de  
organisatiestructuur en het beleid.

Uitkomsten in het kort: ‘Phusis slaagt in 
haar missie. Ze maakt veel waar van wat 
ze zegt. De (jong)volwassenen hebben 
eigen trajecten. Op vindingrijke, inven-
tieve manieren worden oplossingen 
gezocht. De groei van Phusis brengt 
nieuwe dilemma’s met zich mee en het 
op andere manieren naar organiseren 
kijken.’

Het volledige rapport is opvraagbaar als 
digitale versie bij de officemanager van  
Stichting Phusis:  
officemanager@stichtingphusis.nl.
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2  Terugblik
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Professionaliseren  
 
Opdracht aan Ad Peelen en Gert van der Sluis was het professionaliseren van de 
organisatie. Dat is gebeurd op de volgende punten:
1. Cyclische teamondersteuning op basis van de werkwijze In Dialoog. 
2. Methodisch werken. Er worden doelen ontwikkeld met en voor bewoners   
 waarop deze bewoners begeleid worden. Welke ondersteuning is nodig om deze  
 doelen te bereiken, hoe ziet die ondersteuning eruit. Deze doelen worden iedere   
 vier maanden besproken, geëvalueerd en bijgesteld waarna er nieuwe doelen en   
 acties worden bepaald.
3. Normering aanbrengen met elkaar, wat doen we wel en wat niet. Hoe doen we   
 het bij Phusis.
4. Ontwikkelen van personeelsbeleid, procedures, en dergelijke.

Dit alles wel met behoud van het leuke dat er was. Phusis was een vriendenclub 
met de intentie: we gaan het anders doen. Dat doen we nog steeds, maar dan 
beter.
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