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Eigenaar : Directie 
 
1. DOEL 
  

Zowel in het kader van instroom en uitstroom als ook tijdens de behandeling of begeleiding van een 
cliënt kan sprake zijn van contacten met externe partijen om de cliënt de mogelijkheid te geven deel te 
nemen aan de samenleving en optimale zorg te bieden. Doel van het protocol is de beschrijving van 
de wijze waarop deze samenwerking beheerst plaatsvindt en geëvalueerd wordt. 

 
2. DEFINITIE 
 
Cliënt Afnemer van de zorg- en dienstverlening en/of diens wettelijke 

vertegenwoordiger 
  
Ketenpartner De organisatie of individuele zorgverlener/aanbieder waarmee of met 

wie samengewerkt om de zorg- en dienstverlening aan individuele 
cliënten op elkaar af te stemmen en hiaten te voorkomen. 

  
 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het protocol is van toepassing op directie en medewerkers van Het Robertshuis. In het KVS is een 
applicatie m.b.t. derden, waaronder ketenpartners opgenomen, waarin deze benoemd zijn en de 
mogelijkheid geboden wordt om met de zorg aan de individuele cliënt samenhangende informatie 
uit te wisselen.  
 
4. WERKWIJZE 
 
Voor zover betrekking hebbend op de verlening van zorg aan de individuele cliënt, vindt externe 
samenwerking en externe coördinatie van zorg plaats op basis van de betreffende werkwijzen 
zoals vastgelegd in het Zorgleefplan. In het kader van de Zorgcyclus worden de gestelde 
behandeldoelen geëvalueerd, indien van toepassing met de betrokken ketenpartners.  
Het Robertshuis meet 1 keer in de drie jaar de ervaringen van ketenpartners met betrekking tot de 
samenwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het formulier F-23 “Ervaringen ketenpartners”. 
In FM-01 Beleidsplan/Directiebeoordeling worden de resultaten van deze meting en de eventueel 
naar aanleiding daarvan te nemen (verbeter)acties opgenomen. 
 
5. REGISTRATIE 
 

Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 
 

F-23 Ervaringen 
ketenpartners 

Directie Administratie 5 jaar 

FM-01 Beleidsplan/ 
Directiebeoordeling 

Directie Administratie 5 jaar 
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6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
F-23 Ervaringen ketenpartners 
 
7. GEBRUIKTE FORMATS 
 
FM-01 Beleidsplan/directiebeoordeling 
 


