
. Jongeren worden onder druk gezet om te blijven bij Woonfoyers vanwege hun dikke PGB.

Deze mentaal zwakkere jongeren worden met geschreeuw en intimidatie gesommeerd

nieuwe begeleidingscontracten aan te gaan.

o De cliënt en de zwaarte van zijn problematiek worden in kwartaalrapportages moedwillig en

bewust 'kunstmatig' hoog gehouden dan dat in werkelijkheid is. Cliënten laten soms wel

verbetering zien of behalen doelen maar dit mag volgens de zorginhoudelijk manager niet

geregistreerd worden. De organisatie is bang dat zodra de uren naar beneden worden

gesteld, deze niet meer omhoog gaan. Hierdoor blijven cliënten jarenlang bij Woonfoyers en

raken perspectiefloos. Waar is het einde en progressie valt niet waar te nemen.

o De zorg en jongeren staan niet centraal. Het PGB en uren draaien wel.

o Woonbegeleiders worden zwaar onder druk gezet om per week het aantal geTndiceerde uren

te behalen. Wanneer dit niet lukt, dreigt de manager met korten op salaris dan/wel het

verrekenen van de niet behaalde uren met verlof uren. Sommige woonbegeleiders voelen

zich zo zwaar onder druk gezet, dat ze uren schrijven die feitelijk niet kloppen. Soms laten

cliënten dit toe omdat ook zij zich onder druk gezet voelen door de organisatie om per week

het aantal geindiceerde uren te behalen.

o Geen gediplomeerde of kundige medewerkers/leidinggevenden waardoor PGB zijn waarde

verliest en het beoogde resultaat niet wordt behaald.

o De visie, de doelstelling, de kernwaarden en de methodische aanpak die gepresenteerd staan

op de website van Woonfoyers zijn erg misleidend. Deze corresponderen niet met de praktijk

en de werkvloer. Niemand werkt volgens de aangegeven methoden en de praktijk ademt niet

de visie en doelstelling.

¡ Er word niet rekening gehouden bij het wisselen van woonbegeleiders en cliënten met de

problematiek en de achtergrond van de cliënt. Een vertrouwensband waarin is geinvesteerd

kan zomaar abrupt stoppen met veel stress bij cliënten tot gevolg. De woonbegeleiders

ervaren vaak onbegrip omdat ze in het ongewisse worden gelaten en zulke boodschappen

erg plots komen.

o Woonfoyers is een typisch pgb bedrijf dat alleen in eigen belang handelt en indien het

uitkomt, in die van de cliënt. Het win-win denken wat een kernwaarde moet zijn, is vaak niet

aanwezig wanneer belangen woonfoyers en cliënt tegenstrijdig zijn. Er is geen professionele,

gelijkwaardige en dienstbare houding ten opzichte van de cliënten.

o De meeste woonbegeleiders zijn op zoek naar een plan B, een uitweg en bekijken wekelijks

vacatures. Gezien er weinig aanbod is in Leeuwarden blijven deze personen hier werken

maarverliezen in het proces een plezier en motivatie.

o Er worden PGB overschotten bij elkaar geharkt met non-educatieve activiteiten.

¡ Gerenommeerde organisaties als Tjallinga Hiem, jeugdreclassering, Bureau MEE willen niet

meer samenwerken met Woonfoyers vanwege negatieve en slechte ervaringen.

¡ Bepaalde opleidingen zowel MBO als HBO willen geen studenten meer sturen voor stages.

Denk aan ROC Friese Poort, ROC Friesland College en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

o Er bestaat geen klachtencommissie of klachtenregistratie bij Woonfoyers. Dit geld zowel voor

woonbegeleiders als cliënten. Vele klachten of vragen worden afgewimpeld of niet

behandeld. Dit laat de woonbegeleider en/of cliënt vaak zitten met een groeiende frustratie.



a

a

a

a

a

a

a

a

Leidinggevend personeel is niet gekwalificeerd voor de functie. Zorginhoudelijke manager

laakt diploma en kennis/(management)vaardigheden.

Woonbegeleiders worden onder druk gezet, zoveel mogelijk uren te draaien om maar uren

te halen. Dit echter zonder zinvolle activiteiten; film, tv kijken en spelletjes spelen.

Er bestaat geen cliënt-volg systeem. Rapportages en kwaliteit van woonbegeleiders zijn erg

uiteenlopend.

Er is geen zicht op het vrij besteedbare bedrag, dit lijkt te worden ingenomen door

Woonfoyers, vragen vanuit woonbegeleiders en cliënten worden niet behandeld of

beantwoord.

Er wordt geld verdiend over de ruggen van de jongeren. Jongeren kunnen zorg inkopen maar

Woonfoyers biedt geen adequate zorg.

Er heerst geen veilig werkklimaat voor de woonbegeleiders. Vanuit management speelt

wantrouwen en argwaan een grote rol. Dit beÏnvloedt de woonbeleider en straalt door in de

begeleidingstrajecte n.

Er wordt openlijk door de leidinggevende geroddeld over werkinhoudelijke zaken tegen

collega's over colf ega's waar jongeren (cliënten) soms ook nog eens bijzitten. Dit is niet

correct, integer en discreet.

lntimidatie van werknemers/woonbegeleiders: meedoen of wegwezen.


