Welkom!
Je stage bij Philadelphia!

Het beste
uit elkaar

Welkom bij Philadelphia
Fijn dat je voor ons hebt gekozen! In deze brochure maken we je wegwijs. Je leest waar Philadelphia voor staat en
wat we van elkaar mogen verwachten. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij ons. Want als jij werkt en
leert met plezier, heeft iedereen daar profijt van. Jij, je collega’s, en natuurlijk de mensen die bij ons in zorg zijn.
Zo halen we het beste uit elkaar.
Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor
hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit
onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. De cliënt heeft de hoofdrol.
Zorg is mensenwerk. Als jij het vak goed leert, wordt daarmee ook de zorg voor de cliënt beter.
Stage lopen bij Philadelphia betekent plezier hebben en leren binnen een organisatie die in beweging is en zich lerend
opstelt. Want wij leren ook graag van jou. Een frisse blik en nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Heel veel plezier en succes tijdens je stage!
Saskia Baas,
Voorzitter raad van bestuur
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Inwerkprogramma

ONS NETWERK

Samen met je werkbegeleider maak je afspraken over
het inwerkprogramma zodat je de cliënten, collega’s,
werkzaamheden, locatie, afdeling of cluster waar je
stage loopt, leert kennen. In het introductieplan dat je
op je eerste dag krijgt, vind je hier meer informatie
over.
In het protocol Stagiaires en Leerlingen vind
je belangrijke punten voor je inwerkperiode.

Onze gemeenschap van cliënten,
medewerkers, familieleden, leerlingen
en vrijwilligers is even groot als de stad
Soest. Daar zijn we trots op!

Dit protocol vind je op ons intranet, Mijn Philadelphia.
Daarnaast staan op Mijn Philadelphia alle protocollen
die in deze brochure worden genoemd. Neem tijdens
je inwerkperiode de protocollen goed door. In je
eerste werkweek ontvang je je inloggegevens voor
Mijn Philadelphia. Voor vragen kun je terecht bij je
werkbegeleider of de coördinator BPV die aan jou
locatie verbonden is.
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cliënten
locaties
medewerkers
vrijwilligers
leerlingen en
stagiaires
familieleden

Tevredenheidscijfer stagiairs
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Stage lopen bij Philadelphia
Om een goede zorgverlener te worden, moet je je in een ander kunnen verplaatsen, geloven wij bij Philadelphia.
Onze visie hebben we daarom vanuit het perspectief van die ander verwoord.
De zorg- en ondersteuningsbehoefte die daaruit naar voren komt geeft richting aan ons denken en doen.
Zo vormt onze visie het uitgangspunt voor ons gedrag én onze communicatie. Wil je meer lezen over de inzichten
waarop onze visie is gebouwd? Lees dan zeker ook het Visieboekje van Philadelphia.
Vraag ernaar bij je werkbegeleider.

Het Leerhuis

Sociaal beleid

Wij geloven in leren door te doen, leren van elkaar én

Philadelphia wil een aantrekkelijk leerbedrijf zijn.

leren van deskundigen. We bieden e-learning modules

Het is belangrijk dat je aandacht vraagt en krijgt voor

voor werk en privé. De cursussen en opleidingen van

je professionele ontwikkeling, je welzijn en gezond

het Leerhuis vind je via Mijn Philadelphia. Je ontvangt

heid, je arbeidsomstandigheden, werksfeer en

van het Leerhuis een voucher om een leertraject naar

leerklimaat. Als stagiair ben je in de eerste plaats

keuze te kunnen volgen.

zelf verantwoordelijk voor je functioneren en
ontwikkeling. De werkbegeleiders en coördinatoren
BPV ondersteunen je waar dat mogelijk is.
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Zo draag jij bij aan
een eigen leven
Philadelphia heeft de ambitie om te groeien als
moderne zorgaanbieder midden in de samenleving.
Samen streven we naar een zo gewoon mogelijk leven
voor mensen met een beperking. Door het beste uit
elkaar te halen bouwen we aan een betekenisvolle
organisatie. Een sterk merk waar cliënten, medewerkers,
stagiaires, verwanten en vrijwilligers op kunnen
vertrouwen. Onze belangrijkste thema’s zijn:
zeggenschap, innovatie en mensgerichte technologie,
muziek, community building, zelforganisatie en
duurzaamheid.
Zeggenschap
We zetten altijd de wensen en behoeften van cliënten
centraal. Dat is niet nieuw. Maar zeggenschap gaat net
wat verder. Ieder mens heeft zeggenschap over zijn eigen
leven. Het is vastgelegd in de Grondwet en in het VNverdrag. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij ondersteunen cliënten om
zoveel mogelijk zelf keuzes te maken. Onder andere met
begrijpelijke objectieve informatie. We stimuleren hen
om te voelen, denken, willen en te kiezen met durf en lef.
We streven ernaar dat cliënten trots ervaren, het gevoel
hebben dat ze ertoe doen, dat ze sterker en zekerder
worden. Zodat ze hun leven kunnen leiden zoals zij dat
zelf willen.
Innovatie en mensgerichte technologie
Mensgerichte technologie, dat zijn slimme elektronische
en digitale middelen die cliënten helpen om fijner en
zelfstandiger te leven. Of ze maken jouw werk makkelijker,
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zodat je meer tijd hebt voor de cliënt en je eigen

versterken van het onderlinge contact. Waar mensen

ontwikkeling. Een mooi voorbeeld is de slimme luier.

betrokken zijn bij elkaar, kunnen ze ook rekenen op

Een sensor geeft aan wanneer de luier ‘vol’ is en de

elkaar wanneer het moeilijker gaat. Ze nemen de zorg

cliënt verschoond moet worden. Of DigiContact, waar

op voor elkaar, vaak zonder veel vragen te stellen. Met

mee bewoners 24 uur per dag, 7 dagen in de week via

community building slaan wij, samen met bewoners en

een videoverbinding ondersteuning kunnen krijgen

begeleiding, als zorginstelling, bruggen waar die nu

van een medewerker. Heel bijzonder is Phi, een sociale

nog ontbreken. Zowel de individuele bewoners als de

robot die emoties leert herkennen en écht interactie

buurt worden er beter van.

heeft met de cliënt. Ook helpt technologie cliënten
om hun grenzen te verleggen en te ontspannen. In de

Zelforganisatie

belevingscabine beleeft de cliënt de buitenwereld in

Met zelforganisatie organiseren we ons werk anders.

5 dimensies. Hij ziet en hoort niet alleen het strand;

Platter, directer, vanuit ieders autonomie en met

maar ruikt ook de zee, voelt de wind door zijn haren

zeggenschap. Waarbij alles zo eenvoudig mogelijk

en de warmte van de zon op zijn gezicht. En in het

is geregeld. En met verantwoordelijkheden bij de

Fietslabyrint fietst een cliënt digitaal door zijn oude

mensen die het werk daadwerkelijk doen. Jullie

buurt of een bos.

kennen de wensen en behoeften van de mensen voor
wie jullie zorgen en/of ondersteunen.

Muziek
PhiLaLa is de muziek die door heel Philadelphia klinkt.

Hóe jullie dat doen, is aan jullie. Zelforganiserende

Een organisatiebreed programma waarin we de moge

teams hebben namelijk de vrijheid zelf te bepalen hóe

lijkheden van muziek op allerlei manieren inzetten.

ze hun werk inrichten om hun taken te doen. Als het

Van muziekontmoetingen tot de methode Muziek

maar binnen de kaders is: de visie van Philadelphia,

werkt zo!, van muziekcoaches tot muziekmotoren en

Huis op Orde, wet- en regelgeving, zorgvisies, de

muziektherapeuten. Zo bieden we iedereen inspiratie,

jaarlijkse kaderbrief van de raad van bestuur en jullie

informatie en praktische handvatten voor het inzetten

begroting.

van muziek in de zorg en begeleiding.
Duurzaamheid
Communitybuilding

Philadelphia heeft ‘duurzame zorg’ als uitgangspunt.

Community building gaat over het versterken,

Dat betekent dat we een mensgerichte organisatie zijn

stimuleren en aanmoedigen van buurtverbindingen.

die het beste uit cliënten én haar medewerkers haalt.

Buren en buurtbewoners die elkaar kennen en

Het beste uit elkaar dus. Met een maatschappelijk

vertrouwen. De activiteiten die ontstaan kunnen heel

verantwoorde bedrijfsvoering. Duurzaamheid is een

divers zijn: met elkaar een koffieochtend organiseren,

breed begrip. En een keuze. Het kan de appel zijn die je

buurtgroen onderhouden, een loopgroep, een

eet, als je kiest voor een biologische appel van een boer

fietsgroep, samen op Nederlandse les, excursies,

in de buurt. Het kan je spijkerbroek zijn.
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Als je kiest voor eentje die eerlijk gemaakt is, zonder
kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting. Als je
kiest voor huizen die gebouwd zijn van veilige en
schone grondstoffen. Gebouwen die hun eigen energie
opwekken en waarin je met elkaar geen ‘afval’ meer
maakt, maar ‘grondstoffen’ voor nieuwe producten
produceert.
Zo zorgen we stap voor stap voor een toekomst
bestendige organisatie. Hiervoor hebben we
verschillende instrumenten ontwikkeld die locaties zelf
én met cliënten kunnen gebruiken om zo duurzaam
mogelijk te leven.

Zorgvisies
Zorgvisies zijn geen pasklare oplossingen of regels, maar ze
geven je wel richting om passende ondersteuning te bieden.
Steeds opnieuw, bij iedere cliënt, in elke nieuwe situatie.
Door per doelgroep helder te omschrijven welke waarden we
belangrijk vinden, kunnen we die met elkaar en met anderen
delen en bespreken. We hebben zeven doelgroepen: Ernstig
Meervoudig Beperkt (EMB), Moeilijk Verstaanbaar Gedrag
(MVG), Licht Verstandelijk Beperkt (LVB), Verstandelijke Beperkt
(VB) en Ouderen, Jeugd & Gezin en Doof - Communicatief
Meervoudig Beperkt.
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Regelarm, maar wel zorgvuldig
Wij werken regelarm. Dat betekent dat je niet zomaar allerlei regels en richtlijnen opvolgt. Waar deze ook vandaan
komen en door wie ze ook bedacht zijn. In plaats daarvan gaan we uit van zelforganisatie. Hiermee doen we een
beroep op jouw kennis en professionaliteit en die van je collega’s. Benut je vrijheid en neem je verantwoordelijkheid.
Met als resultaat: meer vertrouwen in jezelf én in elkaar.
Gedragscode

Protocol ‘Keuzevrijheid en Wet zorg en dwang’

In de gedragscode lees je welk gedrag wij belangrijk

Alle mensen, dus ook mensen met een verstandelijke

vinden als je omgaat met cliënten, collega’s, familie,

beperking, hebben de vrijheid om hun eigen leven in

mantelzorgers, vrijwilligers en anderen. Bijvoorbeeld

te richten. Vrijheidsbeperkingen zet je alleen in als het

afspraken nakomen, duidelijk communiceren over wat

echt niet anders kan. Vanuit dit uitgangspunt is de

anderen van je kunnen verwachten en open staan voor

Wet zorg en dwang opgesteld.

feedback.
Protocol ‘Hepatitis B’
Belangrijke protocollen bij de ondersteuning van

Als je met Hepatitis B besmet bent, kun je als drager

cliënten

een risico zijn voor anderen. Deze infectieziekte

Werk je op een locatie met cliënten? Dan krijg je te

komt in zorginstellingen vaker voor dan in de open

maken met verschillende protocollen. Op Mijn

maatschappij. In dit protocol lees je hoe je het risico

Philadelphia vind je onze gedragscode en protocollen.

op besmetting beperkt.

We lichten er een paar kort uit.
Protocol ‘Seksueel Misbruik’
Protocol ‘Hygiëne en preventie van infecties’

Seksueel misbruik is een ernstige zaak. De belang

Hygiëne is belangrijk voor de veiligheid van de cliënt.

rijkste boodschap in dit protocol: kaart vermoedens

En voor je eigen veiligheid. In dit protocol lees je hoe

van seksueel misbruik, hoe onschuldig het ook lijkt,

je voorkomt dat bacteriën, virussen en infecties zich

direct aan bij je manager.

verspreiden.
Protocol ‘Voorbehouden en risicovolle handelingen’
Een aantal medewerkers mag risicovolle handelingen
verrichten. Zoals het toedienen van injecties, of het
inbrengen van een maagsonde. In het protocol staat
wie welke voorbehouden of risicovolle handelingen
mag verrichten en wat de eisen daarvoor zijn.
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Wat mag jij van Philadelphia verwachten
Philadelphia staat voor een professionele werkwijze. Het helpt daarbij om de wederzijdse verwachtingen uit te
spreken. Philadelphia volgt de cao-afspraken (cao Gehandicaptenzorg of cao Horeca). In de cao zijn de rechten en
plichten voor de werkgever en werknemer vastgelegd.
Stagevergoeding

Begeleiding

Je ontvangt een stagevergoeding wanneer je langer

Je krijgt een eigen werkbegeleider met wie je de

dan een maand stage loopt en de stage minimaal

opdrachten en de stage bespreekt. Met hem of haar

150 uur duurt. De stage is onderdeel van een beroeps

heb je minimaal één voortgangsgesprek per maand.

opleiding. Let erop dat je het stagecontract, de POK en

Andere collega’s begeleiden je ook en aan hen kun je

VOG hebt ingeleverd. De POK willen we graag binnen

ook je vragen stellen. Het is mogelijk gesprekken te

twee weken na aanvang van je stage ontvangen.

hebben over je leerproces met de coördinator BPV.

De VOG zien we graag binnen twee maanden na de

Bijvoorbeeld wanneer je extra ondersteuning nodig

start van je stage tegemoet. Lukt dit niet, dan mag

hebt: op eigen verzoek of op verzoek van je werk

Philadelphia het stagecontract beëindigen.

begeleider. Dit gesprek is individueel of samen met
de werkbegeleider.

Functie
Je staat in principe altijd als extra medewerker

Opdrachten

ingeroosterd. Dit houdt in dat we je niet meerekenen

Je hebt vanuit je opleiding een BPV-boek mee

bij de vaste bezetting op de locatie. We zetten je dus

gekregen met opdrachten en/of competenties.

niet in als volwaardige medewerker.

Deze opdrachten voer je in de praktijk uit. Voor het
verwerken van de opdrachten, stageverslagen en

Als het voor jouw leerproces nodig is, kan het zijn dat

bijhouden van het portfolio kun je, in overleg met je

je een (deel van) een dienst alleen werkt. Dit kan alleen

collega’s, één uur per dienst vrijmaken, met een

na overleg met de werkbegeleider, coördinator BPV

maximum van vier uur per week.

en locatiemanager. Er moet altijd nog een collega op
de locatie aanwezig zijn.

Inloggegevens
Je krijgt van Philadelphia inloggegevens en een
e-mailaccount. Voor vragen hierover kun je terecht
bij je werkbegeleider of de locatiemanager.
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Wat verwacht Philadelphia van jou
Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces: plannen, uitvoeren en evalueren van opdrachten, leerdoelen en
praktijkervaringen, het maken van verslagen en dergelijke. Van ieder officieel begeleidingsgesprek met de
werkbegeleider en/of de coördinator BPV maak je een verslag.
Wanneer je moeite hebt om dit zelfstandig uit te voeren, kun je hier altijd ondersteuning bij vragen.
We vinden het belangrijk dat je een leergierige houding hebt en veel vragen stelt.
Verantwoordelijkheden
Als stagiair in de zorg werk je met cliënten. Cliënten

Afwezigheid

die vaak kwetsbaar zijn. Daarom is het van groot

Wanneer je meer dan 10% van je stage afwezig bent,

belang dat je je verantwoordelijkheden en grenzen in

maken we in overleg met de BPV-docent afspraken.

de uitvoering van het beroep kent. De verschillende

Ben je langdurig ziek of ga je met zwangerschapsverlof

protocollen helpen je daarbij.

dan kan het zijn dat het stagecontract (tijdelijk) wordt
beëindigd. Dit bekijken we individueel.

Visie
Je benadert de cliënten, verwanten/familie en

Problemen

collega’s vanuit de visie van Philadelphia.

Als er problemen met of tijdens het leerproces zijn
dan zoekt de werkbegeleider en/of coördinator BPV-

Werktijden en -uren

contact met je docent-begeleider. Gezamenlijk zoeken

Je houdt je aan de afgesproken werktijden. Je bent

we dan naar een oplossing.

het aantal uren dat in de stageovereenkomst is
vermeld aanwezig. Als je minder uren hebt gewerkt,
of eerder stopt, dan verrekenen we de gemiste uren
met je stagevergoeding. Het kan ook zijn dat we je
vragen om (een deel van) je stagevergoeding terug te
betalen.
Ziekte
Als je ziek bent, meld je dit bij de locatie en via de mail
bij de coördinator BPV.
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We wensen je
veel plezier bij
Philadelphia!
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Wij zijn Philadelphia Zorg
Wij bieden meer dan 8.600 cliënten elke dag kansen om
hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij ons, krijgen
intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om
hun dag passend in te vullen of om te logeren. We

April 2020

ondersteunen als het nodig is en durven los te laten als
het kan. Ruim 7.500 medewerkers geven cliënten het
vertrouwen om te groeien.
Oktober 2021

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Wijersstraat 1 3811 MZ Amersfoort
Postbus 1255 3800 BG Amersfoort
T 033 - 760 20 00

Stichting Philadelphia Zorg
info@philadelphia.nl
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
www.philadelphia.nl
T 033 - 760 20 00, E info@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl
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Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar.

