
 
 



 
 

Bij Daelzicht word je gezien! Dat is de kern van onze vernieuwde zorgvisie die wij in 2018 hebben 

ontwikkeld. De weg die we daarbij hebben gevolgd loopt als vanzelfsprekend door het werk van alledag. 

Want dat gaat voor én door! Elke dag weer.  

 

Het kwaliteitsrapport geeft daarover een hoop informatie. Dat maakt het lezen ervan niet eenvoudig. 

Maar het laat daardoor ook zien dat ‘de zorg’ niet eenvoudig is. De zorg moet in al haar complexiteit 

begrepen en ervaren worden. Volgens mij hebben we in 2018 wederom een goede balans daarin 

gevonden, maar ik laat het oordeel graag aan u over.  

 

Peter Muijen 

Raad van Bestuur 

 

 

Zie bijlage 1 voor de samenvatting van dit kwaliteitsrapport. Deze kunt u ook digitaal raadplegen via 

www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018. Benieuwd naar ons jaarverslag? Dat vindt u ook via deze link.

http://www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018
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Dit kwaliteitsrapport beschrijft de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van Daelzicht in 2018: wat ging 

goed en wat kan beter? In het rapport staan cijfers en resultaten, maar ook mooie verhalen en ervaringen 

van cliënten, hun familie en onze medewerkers. We laten ook zien waar we in 2019 aan gaan werken. 

 

Het rapport legt op een open en eerlijke manier verantwoording af naar verschillende belanghebbenden, 

zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgkantoren. 

 

Het kwaliteitsrapport is besproken door een afvaardiging van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de 

Raad van Toezicht, medewerkers uit de zorg en medewerkers uit de behandeldienst (dit noemen we het 

‘intern beraad’, zie hoofdstuk 6). Ook de Raad van Bestuur heeft het rapport gelezen en erop 

gereflecteerd (zie hoofdstuk 7). 

 

Dit rapport is gemaakt in het kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het 

kwaliteitskader raakt de kern van de zorg en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de 

kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.  

 

Het kwaliteitskader beperkt zich tot cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Maar wij 

hebben ervoor gekozen om in dit kwaliteitsrapport geen onderscheid te maken tussen de verschillende 

wetten (Wlz, Wmo, Jeugdwet). Kwaliteit beperkt zich namelijk niet tot slechts één wet of domein. In ons 

kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem maken wij ook geen onderscheid tussen deze wetten: het 

systeem heeft betrekking op al onze cliënten. 

 

Het landelijk kader vereist dat eenmaal per twee jaar een ‘externe visitatie’ plaatsvindt. De externe 

visitatie over het kwaliteitsrapport  vindt plaats in het najaar van 2019. Lees meer hierover in hoofdstuk 

6. 
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Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, zorg en behandeling, 

dagbesteding, ondersteuning thuis en opvang in een crisissituatie voor 

ruim 1800 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een 

verstandelijke beperking. 

We zijn actief op ruim 80 adressen in Limburg, van Beek in het zuiden, tot 

Tienray in het noorden. Hier werken ruim 1500 medewerkers elke dag met 

plezier, respect, warmte en deskundigheid voor en met cliënten en hun 

naasten. 

 

De zorg en ondersteuning van Daelzicht worden gefinancierd op basis van 

indicaties uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Zorgverzekeringswet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Daelzicht word je gezien. Wie ben je? Wat wil je? Waar word je blij van? Bij Daelzicht vinden we 

het belangrijk om je écht te leren kennen. Omdat we benieuwd zijn naar jou als mens, én om je zo goed 

mogelijk te kunnen helpen om een fijn leven te leiden. Wat jij wilt, kunt en nodig hebt proberen we elke 

dag opnieuw te realiseren. Groot of klein, en ook als het een keer buiten de gebaande paden gaat. Want 

voor alles willen we dat jij voelt dat je gezien en gehoord wordt. 
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Elke cliënt heeft mensen om zich heen die voor hem of haar belangrijk zijn, bijvoorbeeld ouders, broers, 

zussen, familieleden, huisgenoten, vrijwilligers en medewerkers. Zij spelen op hun eigen manier een rol 

in het leven van de cliënt. 

 

Wanneer een professional betrokken raakt bij zorg 

of ondersteuning die iemand nodig heeft, ontstaat 

er een driehoeksrelatie tussen de cliënt, 

ouders/vertegenwoordigers en de medewerker. Die 

relatie noemen we de trialoog.  

 

Kwaliteit van zorg ontstaat in de trialoog. Goede 

communicatie en samenwerking binnen die trialoog 

vinden we daarom erg belangrijk. Onze 

medewerkers verkennen daarom elke dag met 

cliënten en hun naasten wat er nodig, wenselijk en 

mogelijk is. 

 

Bij Daelzicht staat de cliënt altijd aan de top van de driehoek. De ouders/vertegenwoordigers en de 

medewerkers vormen de basis. De samenwerking in de driehoek is gebaseerd op een gelijkwaardige 

inbreng. Een goede balans in de driehoek draagt bij aan de kwaliteit van zorg, en daardoor ook aan het 

welzijn van de cliënt. Co-creatie noemen we dat. 

 

Bij Daelzicht laten we ons leiden door de ‘supportvisie’. Werken vanuit die visie betekent dat de focus 

altijd gericht is op de cliënt. Wie ben je, wat wil je, wat kun je, en waar word je blij van?  

 

Medewerkers hebben altijd aandacht voor deze vragen, zodat we onze cliënten optimaal kunnen 

ondersteunen een prettig leven te leiden. Een leven waarin niet de beperking centraal staat, maar juist 

talenten, voorkeuren, interesses en vaardigheden. Een leven waarbij er ruimte is voor eigen invloed en 

ontwikkeling. En voor ervaringen, want die verrijken de belevingswereld en stimuleren de eigen keuzes.  

 

We ondersteunen onze cliënten aan de hand van vijf ‘pijlers van support’: 

1. Zelf invulling geven aan het leven; 

2. Deelnemen aan de samenleving; 

3. Ontplooien en vaardigheden ontwikkelen; 

4. Relaties onderhouden met diegenen van eigen keuze; 

5. Gerespecteerd worden als volwaardig persoon. 

 

  



5 
 

Elke cliënt heeft eigen behoeften, vragen en 

verwachtingen. Samen met de cliënt en zijn 

ouders of wettelijk vertegenwoordigers worden 

doelen, keuzes, wensen en eventuele risico’s 

vastgelegd in een persoonlijk 

ondersteuningsplan.  Dat doen we op basis van 

de zogenaamde ‘acht domeinen van kwaliteit 

van bestaan’ (zie bijlage 2). In het 

ondersteuningsplan staan afspraken over wie 

welke acties uitvoert om de doelen te 

bereiken. 

 

Het werken aan de doelen uit het 

ondersteuningsplan gebeurt samen met andere 

deskundigen die betrokken zijn bij de cliënt. 

Meestal zijn dit de netwerkcoach, de 

gedragsdeskundige en de arts verstandelijk 

gehandicapten (AVG). Tenminste eenmaal per 

jaar bespreken zij de voortgang van de 

ondersteuning. Dat gebeurt in overleg met de 

cliënt en zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). 

2018 was voor Daelzicht een jaar van ontwikkelen en vooruitkijken. Elke dag deden we ons best om zo 

goed mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Tegelijkertijd dachten we na over hoe dat nog beter 

kan. Om zo ook in de toekomst zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, die 

past bij wat iemand kan, wil en nodig heeft. In elke fase van zijn of haar leven.  

Passende en goede zorg bieden. Dat is onze kracht, daar zijn we goed in. Daarin willen we ons nog verder 

ontwikkelen. Onze ambitie voor de komende vier jaren hebben we verwerkt in de strategie 2019-2022. 

Deze is samengevat in een boekje met de titel ‘Daar word je gezien’. 

 

In onze nieuwe koers gaan we nog meer dan voorheen uit van de kracht van ons brede zorgaanbod. Dat 

betekent dat we onze bestaande vormen van zorg en ondersteuning - beschermd wonen, wonen in de 

wijk en ambulante zorg (bijvoorbeeld ondersteuning thuis) - nog beter met elkaar gaan verbinden (in de 

keten). Zodat we gemakkelijker mee kunnen veranderen, als de zorgbehoefte van onze cliënten daarom 

vraagt. Ook eigenaarschap en vakmanschap van medewerkers staat centraal. We hebben ook aandacht 

voor: 

 

Wonen  

 Een divers woonaanbod dat nog beter aansluit op de zorgbehoefte. 

 Vrije tijd is belangrijk. Daar gaat onze aandacht naar uit en daar geven we invulling aan. 

 

Ambulante ondersteuning 

 Medewerkers van Ambulant zijn zelfstandig en professioneel. We gaan hen meer in verbinding 

brengen met andere medewerkers. 

 We maken meer gebruik van de kracht van het netwerk. 

http://www.daelzicht.nl/strategie2019-2022
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Dagbesteding  

 We zorgen voor een goed en gevarieerd dagbestedingsaanbod. 

 We ontwikkelen een visie op dagbesteding. 

 We organiseren samenwerkingen met partners, als Daelzicht geen passende dagbesteding heeft. 

 

We blijven ons richten op onze huidige doelgroepen. Wel zien we een toename van de groep met complex 

gedrag en de groep met een licht verstandelijke beperking, waarbij de zorgvraag zich kan bevinden op 

het snijvlak van geestelijke en verstandelijke gezondheidszorg. Daarom gaan we hier strategische 

samenwerkingen verkennen.  

 

Het aanbod voor Kind, Jeugd en Gezin gaan we beter met elkaar verbinden. Dat begint met het 

ontwikkelen van een nieuwe visie op Kind, Jeugd en Gezin. Ook de crisisopvang gaan we anders 

organiseren, op onze terreinen in Heel en Koningslust. Verder hebben we aandacht voor preventieve 

ambulante zorg (bijvoorbeeld thuis of op school).  

Om onze ambities te realiseren en ook in toekomst de best passende zorg te kunnen blijven leveren, zijn 

aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld in de manier waarop we de zorg organiseren.  

Onze medewerkers verkennen elke dag samen met cliënten en hun naasten wat er nodig is om passende 

en goede zorg te kunnen bieden. En dus vinden we het belangrijk dat medewerkers meer zelf kunnen 

gaan bepalen. Daar horen afspraken bij, want dat werkt natuurlijk niet zomaar. Bovendien moet ook de 

kennis en kunde om zelf beslissingen te kunnen nemen op orde zijn. De komende jaren investeren we 

daarom in de ontwikkeling van wat wij ‘Daelzicht-teams’ noemen. Kernbegrippen daarbij zijn: meer 

eigenaarschap (minder regels, het team kan zelf meer bepalen), vertrouwen en vakmanschap. Die 

elementen zorgen ervoor dat we sneller kunnen inspelen op veranderingen en goede zorg kunnen bieden. 

Om te komen tot Daelzicht-teams, hebben we zo’n twee tot drie jaar nodig. De eerste stappen zijn in 

2018 gezet. Meer daarover staat in hoofdstuk 4. 

In onze nieuwe koers is ontwikkeling een belangrijk onderwerp. Ontwikkeling op allerlei gebieden: leren 

en ontwikkelen van medewerkers, en het ontwikkelen van de organisatie. Daarbij bouwen we verder op 

het sterke fundament dat er al is. Daarnaast willen we vakmanschap, cliëntgerichtheid, samenwerken en 

goede bedrijfsvoering laten groeien. Om onze nieuwe koers in de praktijk te brengen, gaan we 

projectmatig aan de slag. Een aantal projecten zijn in 2018 al voorbereid en starten in 2019, anderen 

worden pas later uitgevoerd.  
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Zorgteams deden mee aan teamsessies, workshops en trainingen gericht op het versterken van de 

samenwerking tussen cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. Enkele voorbeelden: 

 Voor de teamreflectie-gesprekken koos ruim een derde van de zorgteams het thema ‘de kwaliteit 

van de relatie tussen de cliënt, vertegenwoordigers en de medewerkers’. Tijdens die 

teamreflecties stonden de teams stil bij het eigen aandeel in de trialoog, en zij maakten samen 

met de teamcoach een plan van aanpak voor verbetering. 

 Meerdere teams volgden scholing en trainingen gericht op communicatie met ouders/verwanten 

van cliënten, om meer te leren over wat het betekent om ouder te zijn van een kind met een 

verstandelijke beperking,  

 Sommige teams volgden workshops over complexiteit in (zorg)relaties en mogelijke manieren om 

daarmee om te gaan, zodat de communicatie en samenwerking in de trialoog goed blijft. 

 Samen met een teamcoach of gedragsdeskundige gingen sommige zorgteams aan de slag om de 

uitgangspunten van de trialoog te vertalen naar de eigen dagelijkse praktijk. 

 

Het team ‘Leren & Ontwikkelen’ (onderdeel van HR) verzorgde in 2018 diverse trainingen en opleidingen 

om het vakmanschap van zorgmedewerkers te behouden en te vergroten: 

 Er zijn 1705 trainingen verzorgd over bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening (bhv), omgaan met 

agressie en fysieke weerbaarheid. 

 65 teams zijn getraind in verpleegtechnische handelingen. 

 Er zijn meerdere vakgerichte opleidingen ontwikkeld en/of gevolgd. Bijvoorbeeld een 

maatwerktraject met Cello (collega-zorgaanbieder) voor begeleiders van cliënten met een licht 

verstandelijke beperking, en opleidingen voor medewerkers die ouder wordende cliënten 

begeleiden (volgens de methode Urlings). Maar er waren ook andere vakgerelateerde opleidingen 

over bijvoorbeeld de supportvisie, epilepsie, Parkinson en medicatieveiligheid.  

 

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. Het is een belangrijk hulpmiddel voor onze medewerkers bij 

de ondersteuning en begeleiding van cliënten. In januari 2018 is de projectgroep ECD opgestart om te 

komen tot een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en integraal systeem dat bruikbaar is voor al onze vormen 

van zorg en ondersteuning. Daarvoor gingen verschillende werkgroepen aan de slag. Meer weten over het 

project ECD, het Cliënt & Verwant Portaal en de Zorgapp? Lees dan verder in hoofdstuk 5. 

In 2018 hebben we een aantal processen vereenvoudigd (binnen het ECD-project en bij de financiële 

administratie), zodat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken en het registreren van 

informatie.  

 Onderdeel van het ECD-project was de herinrichting van het zorgbemiddelingsproces, inclusief de 

daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken medewerkers. 

Het doel was om er te voor zorgen dat we voor cliënten sneller een passende plek vinden, 

waarbij goed wordt voldaan aan de zorg- en ondersteuningsvraag. 

 Bij de financiële administratie zijn alle administratieve processen in kaart gebracht. Daardoor is 

er meer afstemming en zitten er minder dubbelingen in het werk van medewerkers. In 2018 zijn 
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er ook stappen gezet bij o.a. het declaratieproces binnen de Jeugdwet en Wmo. Tenslotte zijn 

diverse documenten gedigitaliseerd; ze worden nu niet meer op papier (in bijvoorbeeld klappers) 

bewaard, maar zijn onderdeel van het digitale ondersteuningsplan. Daardoor zijn de documenten 

altijd actueel en beschikbaar. 

 

 In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen van het project rondom ‘eten en drinken’ (een 

onderdeel van onze nieuwe koers voor 2019-2022). Het doel: het ontwikkelen van een nieuwe visie 

op eten en drinken. Begin 2019 zijn we gestart met de uitvoering: we hebben gesproken met 

cliënten, medewerkers, koks in de wijk, en medewerkers in de centrale keuken over de huidige en 

gewenste situatie: hoe is de beleving tijdens de eetmomenten? En wat vinden zij belangrijk voor de 

toekomst? Natuurlijk worden ook cliënten betrokken bij dit project.  

 We hebben gewerkt aan het vergroten van keuzevrijheid ten aanzien van wasverzorging. Willen de 

cliënt en zijn vertegenwoordigers dat de was wordt verzorgd door de hoofdleverancier of een andere 

wasserij, via ouderinitiatieven, of doet de cliënt zijn/haar was zelf? Ook binnen dagbesteding keken 

we naar mogelijkheden om cliënten zelf de was te laten doen. In 2019 gaan we hiermee verder. 

 

We hebben in 2018 hard ons best gedaan om te werken aan de vijf verbeterpunten. Dat betekent niet dat 

het daarmee stopt. We hebben goede stappen gezet, maar we zijn nog niet klaar. De meeste projecten en 

verbeteracties lopen door in 2019, en ze hebben in sommigen gevallen een plek gekregen in onze nieuwe 

koers voor 2019-2022. Wordt vervolgd dus! 

 

Natuurlijk gebeurde er veel meer in 2018. Meer weten? Bekijk dan het jaarverslag van 2018 via 

www.daelzicht.nl/jaarverslag2018. 

 

  

http://www.daelzicht.nl/jaarverslag2018
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De 55-jarige Alma woont sinds anderhalf jaar met veel plezier aan de Laatberghof in Panningen, een 

rustige zijstraat die aan het einde overgaat in een gezellig hofje. Voordat Alma naar Panningen kwam 

woonde ze lange tijd in Venlo, in een ander wooncomplex van Daelzicht. Toen die locatie werd gesloten, 

verhuisde Alma samen met een paar medebewoners naar haar nieuwe woonplek. 

 

Verhuizen naar Panningen 

Verhuizen, dat is voor iedereen spannend: cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers. Hoe ziet de 

nieuwe locatie eruit, wie woont er nog meer, hoeveel ruimte is er daar? Is het in de buurt van waar ik nu 

woon, of een eind uit de buurt? En komt mijn familie nog net zo vaak op bezoek als ik verder weg woon? 

Zoveel mogelijk informatie wordt van tevoren gedeeld met de toekomstige bewoners, familie en 

medewerkers, via gesprekken, foto’s en (als het kan) bezoeken aan de nieuwe woningen. 

 

Door een combinatie van factoren, waaronder de verhuizing en het overlijden van haar moeder, had Alma 

in haar eerste periode in Panningen minder contacten met familie. Alma’s moeder had een belangrijke rol 

in het onderhouden van de contacten tussen Alma en haar familie. Alma’s zus Francien vertelt: “Toen ze 

hier kwam wonen was er in het begin minder contact”. “Het verwaterde”, vult haar man John aan. 

 

Op bezoek bij familie 

Het kwam ter sprake tijdens de besprekingen van Alma’s ondersteuningsplan. Samen werd besloten om te 

proberen om de contacten weer te versterken en het netwerk uit te breiden. Medewerkers hebben 

vervolgens met Alma en haar familie bekeken hoe dat doel bereikt kon worden. Francien heeft het toen 

bij andere familieleden extra onder de aandacht gebracht, en dat heeft er onder andere toe geleid dat 

Alma nu vaker bij haar familie op bezoek gaat. “Ze heeft laatst nog een weekend bij ons gelogeerd, dat 

was erg leuk”, zegt Francien. John vult aan:  “Ook met kerst was Alma bij ons te gast!” 

 

Een goede band met vrijwilligers 

Naast de verbeterde contacten met familie, heeft 

Alma ook een goede band met haar vrijwilligers. 

Alma vertelt: “Toen ik in Venlo woonde ging ik 

vaker de stad in, maar niet alleen hoor! Ik ging 

samen met Marij en Petra.” Begeleider Lian vult 

aan: “Marij is haar vrijwilliger, daar heeft ze nog 

steeds contact mee. En Petra was destijds een van 

de begeleiders.” 

 

Een andere actieve vrijwilliger is Leen, met wie Alma vaak contact heeft. Leen legt uit hoe dat begon: “Ik 

werkte hier voorheen als huishoudelijke hulp. Nadat ik met pensioen ging, is me gevraagd of ik 

vrijwilliger van Alma wilde worden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken!”. De twee doen van alles 

Bij Daelzicht kun je jezelf zijn, als persoon groeien, gelukkig ouder worden en rekenen op steun als 

het even wat minder gaat.  

Toen Alma van Venlo naar Panningen verhuisde, had ze een tijdje minder contact met haar familie. 

Dat is nu wel anders: door de fijne samenwerking tussen medewerkers, familie en vrijwilligers heeft 

Alma nu intensiever contact met de mensen die voor haar belangrijk zijn. 
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samen. “Soms gaan we naar de vogels kijken”, vertelt Alma stralend. Leen: “En we gingen uit eten, weet 

je dat nog?” “Ja!”, zegt Alma, “toen was het heel mooi weer.” 

 

Leuke dingen doen 

Alma vindt het fijn in Panningen, voelt zich er gelukkig. Dat Alma een goede band heeft met Leen, 

Francien en John, is ook duidelijk. Leen komt regelmatig binnenwippen voor een praatje en een kop 

koffie. Ook Francien en John komen graag 

koffieleuten. Francien ziet dat Alma zich hier 

goed voelt: “Dat ze gelukkig is, weet ik wel 

zeker. Ze doet allerlei leuke dingen en gaat 

op vakantie”. Alma roept lachend: “Ik ga ook 

nog naar Oostenrijk, jodelen!” Op de vraag of 

Alma nog iets wilde toevoegen aan het eind 

van het interview, antwoordde ze: “Ik wil nog 

wel wat zeggen: dat ik me goed geamuseerd 

heb!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wonen aan de 

In een vrij nieuwe wijk dichtbij het centrum van Panningen liggen drie woningen van Daelzicht. 

Wandelpaadjes verbinden de tuinen van de huizen, zodat je ‘binnendoor’ makkelijk, veilig en snel van 

de ene naar de andere woning kunt lopen. In totaal wonen er zestien vrouwen en mannen met een 

matige verstandelijke beperking, die overdag allemaal naar dagbesteding of werk gaan. Iedere 

bewoner heeft een eigen, ruime zit/slaapkamer die met eigen spulletjes is ingericht. Er zijn ook 

gezamenlijke ruimtes waar de bewoners elkaar kunnen opzoeken om een spelletje te doen of samen te 

eten. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in Laatberghof, waarbij je vooral ‘lekker in je vel’ 

moet zitten! 
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In 2018 hebben we onszelf de vraag gesteld wat nodig is om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen 

blijven bieden, die aansluit bij de vraag van de cliënt. De oplossing ligt volgens ons in de 

zogenaamde‘Daelzicht-teams’. 

 

In 2018 zijn verschillende groepen van medewerkers (zorgmedewerkers, netwerkcoaches, 

gedragsdeskundigen, teamleiders en ondersteunende diensten) uitgenodigd om mee te denken over wat 

een Daelzicht-team is, en hoe we daartoe komen. Dankzij alle meningen, gedachten en ideeën van 

medewerkers hebben we de volgende kenmerken van een Daelzicht-team geformuleerd: 

 Een Daelzicht-team ziet de cliënt en zijn netwerk/verwanten als volwaardig persoon; 

 Het is een taakvolwassen team dat zelfreflectie inzet, open communiceert, resultaatgericht werkt en 

ondernemerschap toont; 

 Het team onderhoudt haar vakmanschap, en draagt dit uit. 

 

Nadat we met medewerkers hebben gesproken en er een beter beeld was van wat een Daelzicht-team is, 

zijn we in de tweede helft van 2018 gestart met het werven van nieuwe Leidinggevenden Zorg. Werken in 

Daelzicht-teams vraagt namelijk om een nieuwe manier van leidinggeven. De Leidinggevenden Zorg gaan 

een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van de Daelzicht-teams, onder andere door de teams te helpen 

en te coachen in hun groei naar meer eigenaarschap. En door het creëren van de nodige kaders en 

randvoorwaarden. In het voorjaar van 2019 zijn alle veertien Leidinggevenden Zorg benoemd, en daarmee 

is het team compleet. 

 

De ontwikkeling van Daelzicht-teams vraagt om minder regels en meer handelingsvrijheid voor 

medewerkers in het organiseren van de gewenste zorg rondom de cliënt. Zo kan een team haar 

verantwoordelijkheid voor het primaire zorgproces nemen. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan we uit van 

een gezamenlijke aanpak waarbij alle medewerkers betrokken worden. Het is dus geen blauwdruk, maar 

een ontwikkelingsproces dat we samen met elkaar vormgeven. 

Vanuit onze visie (‘daar word je gezien’) vraagt het werken in een Daelzicht-team om meer 

eigenaarschap, deskundigheid en verantwoordelijkheid bij zorgmedewerkers. De huidige, gedetailleerde 

functiebeschrijvingen sluiten daar niet goed op aan. Daarom zijn we eind 2018 begonnen met het project 

‘(her)beschrijving functies van het primaire proces’. Het doel daarvan is het creëren van een evenwichtig 

functiehuis voor de zorg, dat recht doet aan een zo optimaal mogelijke ondersteuning van onze cliënten. 

In 2019 gaan we verder met het inrichten van de functies binnen de Daelzicht-teams. 

Om aan de huidige en toekomstige zorgvraag van cliënten te kunnen voldoen, is het belangrijk dat we 

investeren in de professionaliteit en vakmanschap van onze medewerkers en aandacht hebben voor 

kennisontwikkeling. Hieronder staat wat we in 2018 hebben gedaan om dat te realiseren. 

Daelzicht is een lerende organisatie waarbij kennisdelen en continu leren een belangrijke rol spelen. Bij 

Leren & Ontwikkelen (onderdeel van HR) wordt het leren bij Daelzicht gecoördineerd. Op vraag vanuit de 

teams ondersteunt en faciliteert Leren & Ontwikkelen diverse leervragen, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen verplichte en vakgerichte scholingen. In 2018 werden 174 dagdelen verplichte 
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scholingen georganiseerd (bijvoorbeeld over brand en ontruiming) en 360 dagdelen vakgerichte scholing 

(bijvoorbeeld over ouderenzorg of epilepsie).  

Daelzicht organiseert samen met zorgorganisatie Pergamijn periodieke ‘deel- en leerontmoetingen’ over 

belangrijke en relevante thema’s. Onderwerpen worden voorgedragen door medewerkers en/of andere 

betrokkenen van beide organisaties. De bijeenkomsten zijn bedoeld om op een interactieve manier 

bewustwording te creëren en ervaringen uit de praktijk te delen, zodat mensen van elkaar kunnen leren. 

Zo’n bijeenkomst levert niet hét antwoord op een vraag op; daar is meestal meer voor nodig. Wel willen 

we hiermee een aanzet geven tot verdere verdieping op locaties waar het thema actueel is. 

 

In 2018 vond één deel- en leerontmoeting plaats, met het thema ‘lichamelijke klachten en 

probleemgedrag’. In 2019 staan drie bijeenkomsten gepland, met de thema’s ‘mediawijsheid en sociale 

veiligheid’, ‘seksualiteit’ en ‘wilsbekwaamheid en handelingsonbekwaamheid’. 

Een veilige werkomgeving, fijne werksfeer en goed verzuimbeleid zijn belangrijke voorwaarden voor een 

prettig werkklimaat. In 2018 werden voor 33 locaties risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) over 

arbeidsomstandigheden uitgevoerd, onder regie van de arbo- en preventieadviseur.  De onderwerpen die 

door medewerkers het vaakst genoemd werden als verbeterpunt waren ‘werkdruk en stress’, 

‘binnenklimaat’ en ‘fysieke belasting’. 

 We inventariseren via een enquête welke klachten medewerkers over binnenklimaat hebben. 

Verbeterpunten worden, waar mogelijk, opgepakt. 

 We organiseren ‘mentaal fit’-weken waarbij aandacht wordt besteed aan psychosociale 

arbeidsbelasting (specifiek over het omgaan met werkdruk en stress). 

 Het thema ‘fysieke belasting’ krijgt een structurele plek in het scholingsprogramma (en wordt in 

samenspraak met de leverancier van risicovolle hulpmiddelen georganiseerd). 

Als organisatie én als team is het belangrijk om af en toe eens goed naar jezelf te kijken. Wat gaat goed, 

en waar zitten de verbeterpunten? We voerden daarom in november en december 2018 een 

medewerkersonderzoek uit. Om de zorg en ondersteuning voor cliënten te kunnen verbeteren, is het 

belangrijk om te weten hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren en in hoeverre zij zich ondersteund 

voelen bij de uitvoering van hun werk.  

 

66,4% van alle medewerkers vulde de vragenlijst in (benchmark gehandicaptenzorg: 68,8%). We zijn erg 

trots op de resultaten! 
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Cijfers in het midden: score Daelzicht. Kleine cijfers rechtsonder: score benchmark gehandicaptenzorg. 

 

In het medewerkersonderzoek kwamen thema's aan bod die te maken hebben met de periode waarin 

Daelzicht zich bevindt. Waar staan we en wat hebben we nodig om onze doelen te bereiken en invulling 

te geven aan de strategie? Dat waren onderwerpen zoals bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en 

werkgeverschap (zie de bovenstaande afbeelding).  

 

Daarnaast kwamen de thema’s rolduidelijkheid, sociale veiligheid en autonomie aan bod (zie de 

onderstaande afbeelding). Die onderwerpen zijn belangrijk, omdat we de resultaten kunnen gebruiken als 

nulmeting van onze nieuwe koers en visie om eigenaarschap en vakmanschap binnen de Daelzicht-teams 

te vergroten. 
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Medewerkers kregen ook de mogelijkheid om trots- en verbeterpunten te benoemen. De top 5’en zien er 

als volgt uit: 

 

 
Totaal aantal respondenten van deze enquêtevraag: 902 medewerkers. 

 
Totaal aantal respondenten van deze enquêtevraag: 833 medewerkers. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 85% van de medewerkers betrokken is bij Daelzicht, of bevlogen is in 

het werk dat ze doen. Daarvan is bijna 50% zowel betrokken als bevlogen. Als we kijken naar de 

trotspunten, zien we dat medewerkers vooral trots zijn op hun cliëntgerichtheid en de samenwerking 

binnen de teams. Er is nog ruimte voor verbetering op het gebied van communicatie. 

 

Zie bijlage 3 voor een beknopt overzicht van de resultaten van het medewerkersonderzoek. 

De resultaten van het medewerkersonderzoek worden vooral door de teams zelf opgepakt. Binnen de 

teams voeren medewerkers het gesprek over de resultaten, en wordt bepaald met welke verbeterpunten ze 

aan de slag willen gaan.  
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Een aantal resultaten zijn meegenomen in de invulling van de strategische koers. De belangrijkste 

aandachtspunten: 

 Het versterken van de autonomie van medewerkers. 

 De teams ervaren vertrouwen en veiligheid, maar er mag nog een stap gezet worden in de 

professionele samenwerking (waaronder het geven van feedback). 

 Het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden en waardering van medewerkers, waardoor de 

betrokkenheid met de organisatie zal toenemen. 

De nieuwe verzuimaanpak (gestart in 2017) is verder doorgezet in 2018. We hebben het verzuimdoel 

(6%) van vorig jaar niet gehaald vanwege de griepepidemie (hier heeft de hele zorgsector last van 

gehad). Wel laat het verzuim bij Daelzicht in 2018 (6,7%) een minder grote stijging zien dan het 

branchegemiddelde.  

Door de vroegtijdige aansluiting van verzuimregisseurs zien we in de tweede helft van het jaar goede 

ontwikkelingen. In 2019 gaan we verder met deze aanpak, waarbij de focus blijft liggen op duurzame 

inzetbaarheid. 

Elke driejaar vindt er een onafhankelijk grootschalig cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) plaats. Daelzicht 

voerde in 2017 voor het laatst zo’n onderzoek uit. Cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers 

gaven toen mooie rapportcijfers over de zorg en ondersteuning die we bieden. De verbeterpunten uit het 

CTO van 2017 zijn opgepakt: zo hebben we o.a. gewerkt aan het verbeteren van zaken zoals eten en 

drinken, wasverzorging en de informatievoorziening voor cliënten en vertegenwoordigers (zie ook 

paragraaf 2.1). 

In het jaar 2018 heeft er geen Daelzichtbreed tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, en daardoor zijn 

er geen nieuwe resultaten bekend. We zijn op zoek naar aanvullende en innovatieve mogelijkheden om de 

ervaringen met onze zorg- en dienstverlening vaker en eenvoudiger in kaart te brengen. 

Dat er vorig jaar geen onderzoek plaatsvond, wil niet zeggen dat we niet weten hoe cliënten en hun 

vertegenwoordigers onze zorg en ondersteuning waarderen. We meten jaarlijks de tevredenheid van elke 

individuele cliënt, gekoppeld aan de evaluatie van het persoonlijke ondersteuningsplan. 

Verbetervoorstellen die daaruit volgen, worden verwerkt in de afspraken van het ondersteuningsplan. Dit 

gaat nu nog op papier, en daarom is het niet mogelijk om Daelzichtbrede resultaten te verzamelen. In 

2018 begonnen we met het digitaliseren van verschillende formulieren in het ondersteuningsplan, 

waaronder ook de vragenlijst over tevredenheid. In 2019 kunnen we daardoor de uitkomsten makkelijker 

digitaal inzien, en kunnen we ook de Daelzichtbrede gemiddelde tevredenheidsresultaten inzichtelijk 

maken. 

De Cliëntenraad las dit kwaliteitsrapport ook, en reflecteerde hierop tijdens een bijeenkomst. Benieuwd  

naar hun bevindingen over wat goed gaat en wat beter kan? Lees dan hoofdstuk 6 over het intern beraad. 

In 2018 werd de Raad van Cliënten opgericht, bestaande uit vijftien cliënten die bij ons wonen of 

ambulant worden ondersteund. Hiermee kwam er voor cliënten een nieuwe mogelijkheid om hun stem en 

mening te laten horen bij de Raad van Bestuur. We zijn aan het verkennen welke rol de Raad van Cliënten 

kan vervullen in het kader van de aankomende nieuwe wet over medezeggenschap van cliënten (nu in 

ontwikkeling). 
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Elke twee maanden vindt er een overleg plaats. Bij moeilijke gespreksonderwerpen wordt een ‘expert’ 

(vaak een medewerker van Daelzicht) uitgenodigd om uitleg te geven. De ervaringen tot nu toe zijn 

prima! 

Een afvaardiging van de Raad van Cliënten krijgt een rol in de externe visitatie. Meer daarover in 

hoofdstuk 6. 

Bij Daelzicht praten we open over incidenten en kunnen incidenten in een veilige omgeving worden 

gemeld. Deze paragraaf betreft de incidenten waarbij cliënten, medewerkers of anderen die een rol spelen 

in de zorg- of ondersteuning van Daelzicht betrokken zijn. Meldingen worden zo laag mogelijk in de 

organisatie besproken en opgepakt. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan worden Daelzicht-brede 

verbeteracties ingezet. Het doel van het melden en bespreken van de incidenten is om ervan te leren, 

waardoor ‘kwaliteit en veiligheid’ binnen Daelzicht continu verbeterd kan worden. 

 

In 2018 is er een ‘proeftuin’ gestart waarbij incidentmeldingen decentraal afgehandeld werden door 

netwerkcoaches. Het doel: kwalitatieve verbetering van het bespreken, afhandelen en oppakken van 

incidentmeldingen op (locatie)niveau. 
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In 2018 werden er 3212 incidentmeldingen geregistreerd. Ten opzichte van 2017 betekent dit een 

afname van 816 meldingen (totaal 2017: 4027). De voornaamste oorzaak is een daling van de meldingen 

over agressie en grensoverschrijdend gedrag (734 meldingen minder t.o.v. 2017). Navraag bij de teams 

en de resultaten van de interne audits laten zien dat een deel van deze daling verklaarbaar is door de 

inzet van de proeftuinen rondom het decentraal bespreken en afhandelen van incidentmeldingen. Teams 

maken aanvullende en locatiegebonden afspraken over wat een incident precies is, wanneer zaken gemeld 

moeten worden in het incidentmeldingensysteem en/of zij als team meermeldingen bijhouden.  

 

In 2019 zullen we via audits de oorzaak van de daling van het aantal meldingen t.o.v. 2017onderzoeken. 

We kijken dan naar de top 3 meest gemelde incidentsoorten.  Want was er een werkelijke daling van het 

aantal incidenten of hebben teams bijvoorbeeld andere afspraken gemaakt over wanneer een incident 

wel/niet gemeld wordt? Of misschien worden er meer ‘meermeldingen’ geregistreerd, in plaats van aparte 

incidentmeldingen?  

 

De meeste meldingen in 2018 betroffen incidenten over agressie en grensoverschrijdend gedrag, 

medicatie en ongevallen. Deze verdeling is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 

De verdeling van de verschillende soorten van agressie/grensoverschrijdend gedrag (zie de tabel 

hieronder) is vergelijkbaar met de verdeling in 2017 (ondanks de daling van het totaal aantal meldingen 

op dit gebied t.o.v. 2017). 

 

Verdeling meldingen agressie/grensoverschrijdend gedrag in 2018 

Slaan, schoppen, bijten, prikken, steken, krabben, knijpen 1026 

Schelden, dreigen, manipuleren 681 

Fysiek grensoverschrijdend gedrag 429 

Duwen en trekken 367 

Met spullen gooien 335 

Intimideren 231 

Automutilatie 174 

Psychisch grensoverschrijdend gedrag 130 

Pesten, treiteren, belachelijk maken 122 

Spugen 111 

Financieel en/of materieel 54 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 42 

Schending van rechten 15 

Verwaarlozing en onthouding van zorg 13 

Discriminatie 6 

Totaal 3736 
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Medicatie-incidenten (diagram hieronder) vinden voornamelijk plaats tijdens het ‘verstrekken/aftekenen’ 

van de medicatie (80%). Binnen deze categorie wordt voornamelijk gemeld dat medicatie vergeten is 

(43%) en dat medicatie geweigerd werd door de cliënt (14,6%). De verdeling die zichtbaar is in het 

diagram is vergelijkbaar met de medicatie-incidenten van 2017. 

 

 
 

De verdeling van de soorten ongevalmeldingen (diagram hieronder) is vergelijkbaar met voorgaande 

jaren. 81% van de ongevalmeldingen hebben te maken met valincidenten. Bij 34% van de valincidenten 

heeft de cliënt enige vorm van lichamelijk letsel opgelopen. De valincidenten hebben niet geleid tot een 

meldingsplichtige calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
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 Het duiden van de trends op team- en organisatieniveau wordt als lastig ervaren. In 2018 is de 

Commissie Incidenten hierover in gesprek gegaan met de Raad van Bestuur. De Commissie Incidenten 

zal in 2019 analyses op thema gaan uitvoeren en aanvullende informatie hierover ophalen via 

gesprekken in de organisatie. Ook zullen in 2019 thematische audits plaatsvinden op basis van de 

top drie meest gemelde incidentsoorten.  

 We vinden het belangrijk te leren van incidenten. Om dat nog beter in de organisatie te borgen, zal 

de proeftuin (rondom het decentraal afhandelen van meldingen door de netwerkcoach) verder 

uitgerold worden.  

 De doorontwikkeling naar een sneller en eenvoudiger ingericht incidentmeldingensysteem blijft een 

continu proces, dat ook in 2019 voortgezet wordt. 

Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om de best mogelijke zorg aan cliënten te bieden en een 

optimale relatie met cliëntvertegenwoordigers, familie en verwanten te onderhouden. Toch kunnen 

cliënten en/of hun vertegenwoordigers ook ontevreden zijn. Ons streven is dat ontevredenheid zoveel 

mogelijk samen met de directe betrokkenen besproken wordt. Is de ontevredenheid hiermee niet 

weggenomen, dan kan men terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris, de 

klachtencommissie of de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.  

 

In 2018 heeft de Klachtencommissie geen klachten en/of meldingen ontvangen van cliënten van 

Daelzicht.  

 

Locatiebezoeken door het AKJ 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voerde in 2018 het vertrouwenswerk landelijk uit in 

opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit vertrouwenswerk betreft 

jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen. In dit kader bezocht de vertrouwenspersoon van het AKJ de 

locaties ’t Raayke in Tienray en Panheelderweg 34-36 in Heel. In 2018 vonden er 140 groepsbezoeken 

plaats en waren er 26 contacten met individuele cliënten.  

 

De vertrouwenspersoon van het AKJ merkt tijdens de groepsbezoeken dat de groepsleiding betrokken is 

bij de jeugdigen en dat er een huiselijke sfeer hangt. Als een jongere een vraag had en/of in het bijzijn 

van de vertrouwenspersoon iets wilde bespreken met de groepsleiding, dan maakte de groepsleiding tijd 

daarvoor vrij. Het viel de vertrouwenspersoon op dat het afgelopen jaar wisseling van groepsleiding heeft 

plaatsgevonden, en dat er vaak gebruik van zzp’ers is gemaakt. Dit zorgde bij de jeugdigen voor meer 

onrust. De vertrouwenspersoon heeft tijdens haar bezoeken gedurende het jaar gemerkt dat deze onrust 

minder is geworden. 

 

Advies en ondersteuning van het AKJ 

In 2018 hebben zeven jeugdigen en één ouder advies en/of ondersteuning gevraagd bij de 

vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit aantal is lager dan in 2017: toen waren er 21 jeugdigen die een 

beroep deden op de vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze daling is volgens het AKJ te verklaren door de 

aanscherpingen van het privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), waardoor niet alle contactmomenten meer mogen worden geregistreerd. 

 

De problemen die in 2018 het meest besproken werden met de vertrouwenspersoon van het AKJ gingen 

over familie/thuis, en over de woonsituatie/groep/groepsgenoten. Er zijn in 2018 drie klachten gemeld 
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bij de vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze gingen over bereikbaarheid/beschikbaarheid/afspraken, en 

over bejegening. Zie bijlage 4 voor details over klachten en besproken problemen bij het AKJ. 

 

Elf klachten/problemen die bij het AKJ zijn gemeld zijn tijdens een gesprek met een Daelzicht-

medewerker (deels) opgelost. Er zijn acht vragen doorgezet naar een ondersteuningstraject, waarvan één 

traject doorliep naar 2019, en dit jaar mogelijk afgerond zal worden.  

 

De cliëntvertrouwenspersoon van Daelzicht behandelde 79 ‘uitingen van onvrede’ in 2018, gemeld door 

16 unieke personen (8 cliënten en 8 cliëntvertegenwoordigers). 61 van deze ‘uitingen van onvrede’ zijn 

in 2018 afgehandeld, waarvan 46 positief. Dit wil zeggen dat de onvrede is opgelost, of dat er wederzijds 

begrip is ontstaan voor het probleem, waardoor de betreffende persoon het niet meer als onvrede ervaart. 

In deze gevallen heeft de cliëntvertrouwenspersoon aan de melder een advies gegeven over welke andere 

opties er zijn om de uitingen van onvrede verder op te pakken. 

 

Zie bijlage 5 voor details over de uitingen van onvrede die zijn gemeld bij de cliëntvertrouwenspersoon. 

 

De vertrouwenspersoon van het AKJ merkt op dat jeugdigen veel bezig zijn met social media en dat de 

groepsleiding niet overal zicht op heeft/kan hebben. In 2019 worden afspraken over veilig gebruik van 

social media en de rol van medewerkers daarin  nader gedefinieerd.  

In 2018 heeft Daelzicht vier meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; zie 

onderstaande tabel). Voor elke melding is intern onderzoek uitgevoerd, waarover is gerapporteerd naar de 

IGJ. Alle rapportages zijn door de IGJ beoordeeld. Daarna zijn de meldingen afgehandeld. De meldingen 

zijn volgens de IGJ goed onderzocht en de ingezette verbetermaatregelen zijn navolgbaar. 

 

Meldingen bij IGJ (per soort) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal  

Ontslag van medewerker  

wegens disfunctioneren  
2 1 0 0 3 

Geweld in de zorgrelatie  0 0 0 1 1 

Totaal aantal meldingen 2 1 0 1 4 

Op 20 februari 2018 bracht de IGJ een onaangekondigd inspectiebezoek aan de locatie Violenhof 5-6 in 

Heel. Aanleiding voor het bezoek was de bestuurlijke onrust van medio 2016. De IGJ concludeerde dat de 

woongroep Violenhof 5-6 op bijna alle getoetste normen voldoet. De IGJ zag dat er sprake is van 

persoonsgerichte zorg door zorgverleners en behandelaren. Na een onrustige periode met veel 

personeelswisselingen en een verschuiving in de cliëntpopulatie, is er nu een stabiele situatie die ruimte 

biedt voor de verdere verdieping in de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. De IGJ concludeerde 

dat de bestuurlijke onrust in 2016 geen zichtbaar effect heeft gehad op de kwaliteit en veiligheid van de 

zorg. Daelzicht richt zich op het verder verbeteren van de zorg en de IGJ heeft er vertrouwen in dat dit 

ons gaat lukken. 

Bij Daelzicht streven we naar zo veel mogelijk vrijheid en maximale zelfregie voor cliënten. Daarom wordt 

vrijheidsbeperking niet toegepast, tenzij: 
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 De noodzaak van inperking van de ruimte waarover de cliënt vrij kan beschikken multidisciplinair is 

aangetoond;  

En: 

 Alternatieven, na zorgvuldige afweging, niet voorhanden blijken te zijn.  

 

In 2018 zijn voor 26 cliënten dwangbehandelingen geregistreerd. Dat betreft grotendeels dezelfde 

cliënten voor wie dit in 2017 werd toegepast. In 2018 zijn er 800 vrijheidsbeperkende maatregelen 

gemeld, iets meer dan in 2017 (762). Een groot deel hiervan betreft lopende meldingen m.b.t. artikel 38 

van de Wet Bopz. Daarin staat in welke situaties en onder welke omstandigheden vrijheidsbeperking is 

toegestaan.  

 

Over het algemeen betreffen deze meldingen een beperkt aantal cliënten, die vanwege hun gedrag 

gefixeerd moeten worden (volgens de procedure die is vastgelegd in het persoonsgebonden protocol). 

Afzonderen komt bijna uitsluitend nog voor in de vorm van insluiten op de eigen kamer, en niet meer in 

de afzonderingsruimtes. Door veroudering van onze cliënten en het optreden van dementie zien we op 

sommige locaties een toename van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (vanwege 

onrustig gedrag of dwalen). Bij sommige cliënten zien we echter juist een afname van deze maatregelen, 

omdat het steeds beter lukt om hun dagprogramma te vullen, te verduidelijken en alternatieven aan te 

bieden. 

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet Bopz vanaf 2020. In 2018 heeft een speciale werkgroep 

inzichtelijk gemaakt welke gevolgen de nieuwe Wet zorg en dwang heeft op onze huidige werkwijzen en 

beleid. Dit resulteerde in een overzicht van activiteiten en een advies om een 

projectleider/aandachtsfunctionaris aan te stellen, die de organisatie zal begeleiden en voorbereiden op 

deze transitie. 

 

Vooruitlopend op de invoer van de Wzd is in 2018 het zogenaamde G-formulier (voor het melden van 

vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen) gedigitaliseerd en gekoppeld aan het 

incidentmeldingensysteem. Hierdoor is het meldingsproces voor medewerkers vereenvoudigd en 

eenduidiger geworden. 

 

De transitie van de Wet Bopz naar de Wzd wordt projectmatig opgepakt, waarbij beleid en werkwijzen 

worden aangescherpt op basis van de uitgangspunten van de nieuwe wet. Het doel van deze aanpak is 

dat medewerkers van Daelzicht voorbereid en begeleid worden bij het bewust en verantwoord toepassen 

van onvrijwillige zorg, inclusief het overwegen van alternatieven. De nieuwe Wzd brengt een nieuwe 

manier van werken met zich mee. We informeren en betrekken cliënten en hun vertegenwoordigers 

hierbij: wat betekent dit voor hen, wat verandert er? 

Teams voeren minimaal één keer per jaar een teamreflectie uit, of zo vaak als nodig. De teamreflectie 

vindt plaats in alle zorgteams (Wlz, Jeugdwet en Wmo). Het doel is om op een gestructureerde manier te 

kijken naar het functioneren van het team en de resultaten van de zorg en ondersteuning. Hierdoor zien 

teams wat goed gaat en wat beter kan, en krijgen ze inzicht in ontwikkelingen en trends van de locatie 

of het wijkgerichte team. Dit alles is gericht op kwaliteitsverbetering binnen de locatie en binnen 

wijkgerichte teams. 
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Teams kunnen de teamreflectie zelfstandig uitvoeren, of zij kunnen ervoor kiezen zich te laten 

ondersteunen door een van de teamcoaches van Daelzicht. Bij voorkeur worden anderen betrokken bij de 

teamreflectie, zoals cliënten en hun vertegenwoordigers, gedragsdeskundigen of (para)medici 

(bijvoorbeeld fysiotherapeut of logopedist). Teams kunnen zelf kiezen hier gebruik van te maken. 

 

Om teams te ondersteunen, is een hulpmiddel ontwikkeld aan de hand van de vier thema’s uit het 

landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Elk team bepaalt zelf welke thema’s het meest relevant zijn. 

Om de thema’s te kunnen bespreken, is per onderwerp een set hulpvragen gemaakt. (Zie bijlage 6 voor 

het hulpmiddel inclusief de sets met hulpvragen). 

 

In 2018 hebben 85 van de 95 zorgteams een teamreflectie uitgevoerd (89%). 19 van deze teams hebben 

op meer dan één thema gereflecteerd. Daardoor is het aantal besproken thema’s (112) hoger dan het 

aantal teamreflecties (zie het onderstaande diagram). 

 

De meeste teams kozen ervoor om de teamreflecties uit te voeren met uitsluitend de teamleider en de 

medewerkers van het eigen team. Er waren 19 teamreflecties waarbij de gedragsdeskundige aansloot. 

Opvallend is dat bij geen enkele teamreflectie cliënten en/of vertegenwoordigers aanwezig waren. De 

teamreflecties werden in 45 van de 84 reflecties begeleid door een teamcoach.  
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Verdeling thema's in teamreflecties: 

hoe vaak is een thema besproken?

Toerusting van medewerkers

Proces rondom de cliënt

Ander thema

Kwaliteit van de relatie tussen 
cliënt, vertegenwoordigers en 

medewerkers

Borging van de veiligheid van de cliënt
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Hieronder staan de resultaten uit de teamreflecties per thema beschreven: wat gaat goed, en wat kan 

beter? 

 

Thema Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Proces rondom de cliënt Medewerkers zijn er trots op dat 

er steeds meer wordt gewerkt 
vanuit het uitgangspunt ‘de 

cliënt centraal’.  

 
Medewerkers voelen zich veilig 

om onderling te praten over wat 
goed en minder goed gaat. 

 

Het lukt goed om te werken 
vanuit de supportgedachte voor 

zover dat mogelijk is (maar het 

kan nog beter). 
 

Het vertrekpunt is de cliënt: hij 

of zij heeft/voert de regie. De 
cliënt wil zelf keuzes maken. Dit 

is wel het streven, maar niet 
altijd mogelijk door de kaders die 

er zijn. 

 
 

Er wordt meer vanuit het individu 

gekeken. Er is meer oog voor de 
kwaliteit van wonen en leven. 

 

De zorgvragen worden steeds 
complexer, maar de lijnen met de 

gedragsdeskundigen en artsen 
zijn heel kort en goed. 

Verankeren van supportgedachte in 

handelen van medewerkers. 
 

Rapporteren op doelen.  

 
Huisvesting afgestemd op 

zorgvragen van cliënten. 
 

Door onduidelijkheid over rol- en 

taakverdeling zijn medewerkers niet 
altijd in staat om professioneel 

antwoord te geven op vragen van 

cliënten. 
 

Open, eerlijk en kritisch naar elkaar 

blijven. 
 

Werken met basisteams zodat er 
meer duidelijkheid is voor cliënten 

(minder wisselingen). 

 
Samenwerking met dagbesteding, 

met als uitgangspunt het welzijn 

van de cliënt.  
 

 

Thema Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Kwaliteit van de relatie 

tussen cliënt, 

vertegenwoordigers en 

medewerkers 

Waardering, een goedlopende 

trialoog en een prettige manier van 

samenwerking zorgt voor 
veiligheid. 

 
Soms kan de relatie met wettelijk 

vertegenwoordigers lastig zijn. 

Teams stellen zich in die gevallen 
transparant op en zorgen er voor 

dat vertegenwoordigers zich altijd 

welkom blijven voelen. 
 

Medewerkers erkennen de 

toegevoegde waarde van een  
constructieve trialoog en het 

correct rapporteren hierover. 

Gesprekstechnieken en inzicht in 

de verschillende rollen binnen de 

trialoog. 
 

De berichten-app Whatsapp wordt 
in sommige gevallen gebruikt 

voor communicatie tussen 

medewerkers en cliënten. 
Hierdoor ontstaat onrust in de 

relatie.  

 
Richtlijnen over het gebruik van 

social media en de rol van de 

professional daarin. 
 

Meer duidelijkheid over wie wat 
betaalt (welke kosten zijn voor 

Daelzicht; wat betaalt de cliënt? 
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Thema Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Borging van de veiligheid 

van de cliënt 

Er is meer onderlinge afstemming 

binnen het zorgproces met als 

uitgangspunt de veiligheid van de 
cliënt. 

 

Er is bewust gekozen om met 

andere gereedschappen en 
materialen te werken binnen de 

locatie St. Joseph-hoeve 

(dagbesteding), om de veiligheid 
voor cliënten te vergroten. 

Feitelijk rapporteren. 

 

Training/scholing gericht op 
begeleiding van de complexere 

zorgvragen. 

 
Visie op middelengebruik (zoals 

alcohol en drugs) 

 
Visie op het gebruik van social 

media. 
 

Huisvesting afgestemd op 

zorgvragen van cliënten. 
 

Grotere contracten aanbieden aan 

medewerkers, voor meer 
stabiliteit in het team. 

 

Verbinding tussen dag- en 
nachtzorg kan beter. 

 

Thema Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Toerusting van 

medewerkers 

Medewerkers hebben het gevoel 

dat ze groeien in de samenwerking 
binnen de teams, en dat er een 

basis van vertrouwen is om verder 

te groeien. 
 

Er wordt aangesloten bij de 

behoefte en wensen van de cliënt 
en er wordt gekeken hoe 

medewerkers samen tot een 

passende aanpak kunnen komen. 
Hierbij proberen we de kwaliteiten 

van de cliënt, het netwerk en team 
te benutten en in te zetten. 

 

Medewerkers ervaren dat ze een 
groot zelfoplossend vermogen 

hebben en veel voor elkaar over 

hebben. De cliënt staat altijd 
centraal. 

Successen delen en complimenten 

geven. 
 

Vakinhoudelijke scholing 

afgestemd op zorgvragen cliënt.  
 

Stabiliteit in de 

teamsamenstelling. 
 

Het kennen van elkaars 

kwaliteiten en talenten, en die 
vervolgens inzetten.  

 
Meer duidelijkheid over rollen en 

taken in een team. 

 

 “Het team is door middel van de teamreflectie tot heldere inzichten gekomen. Het is altijd fijn om kort 

stil te staan bij het proces van een onderwerp binnen een team.” 

 “Goed om samen te bespreken en stil te staan waar we als staan als team en hierbij ondersteuning te 

krijgen van de teamcoach. Teamreflectie is een goed middel om aandacht te hebben voor de 

medewerker.” 

 “We zijn geneigd om alleen de negatieve dingen binnen het team te bespreken, nu kwamen ook de 

positieve dingen aan bod.” 
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 “Zinvol om op deze manier ons werk te evalueren en elkaars ervaringen te beluisteren. De sfeer waarin 

dit plaatsvindt is ontspannen en stimulerend naar elkaar toe.” 

 “De teamreflectie is al heel positief ervaren omdat er uitgegaan is om iedere individuele medewerker in 

zijn kracht te zetten en daarnaast tot gezamenlijke acties over te gaan.” 

 “Mooie methodiek om diepgang aan te brengen in wat we doen, dit vast te leggen en van hieruit ons als 

team verder te ontwikkelen.” 

 “De teamreflectie was erg prettig en kwam op het goede moment. Er werd open gecommuniceerd en 

vooral belangrijk: er werd naar elkaar geluisterd. Veel frustratie is op tafel komen liggen waardoor we nu 

als team toe zijn aan een frisse start. We hebben afgesproken om de teamreflectie vaker terug te laten 

komen in de teamvergaderingen. Dit omdat de ervaring dus erg positief was.” 

 “Wederom de bevestiging gekregen dat we een sterk team zijn.” 

Daelzicht heeft sinds 2007 het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Elk jaar vindt er een externe 

onafhankelijke audit plaats om ons te toetsen. In 2018 stond de HKZ-audit in het 

teken van de overgang naar de hernieuwde eisen van de HKZ-norm 

‘Gehandicaptenzorg: 2015’. Om te toetsen of we voldoen aan deze nieuwe norm, 

vonden er externe audits plaats in januari en oktober 2018. 

 

Het centrale thema van de audit in januari was: “wat is de kracht en de trots van de medewerkers en de 

organisatie?”. De auditor complimenteerde ons met het behaalde resultaat. Medewerkers lieten trots en 

kracht zien tijdens de gesprekken met de auditor: zij zijn trots op cliënten, op hun werk en op ‘de kleine 

kwaliteit’: tijd hebben voor elkaar, en er voor elkaar zijn op belangrijke momenten.  

 

De audit van oktober liet soortgelijke resultaten zien. Het thema van deze tweede audit was ‘de 

ontwikkeling van de Daelzicht-teams’. De auditor merkte op dat medewerkers goed zijn meegenomen in 

deze ontwikkeling, en dat leidinggevenden goed in overleg zijn met de teams over wat zij daarbij nodig 

hebben. Vanuit onze visie zijn medewerkers druk bezig om hun eigen teams te ontwikkelen. Ze zijn 

daarbij kritisch over waar ze naartoe willen en wat ze daarbij nodig hebben. Teams zijn positief over de 

ontwikkelingen. De belangrijkste boodschap van de auditor: “Zo doorgaan!”  

 

De auditor gaf ons ook een aantal verbeterpunten mee op de volgende thema’s: 

 Doorontwikkelen van het integraal stakeholdersmanagement; 

 Actualiseren van het persoonsbeeld van de ouder wordende cliënt op basis van (aanvullende) 

diagnostiek; 

 Formuleren van en rapporteren op doelen in situaties waarbij dagbesteding op de woonlocatie wordt 

verzorgd;  

 Borgen van een aantal onderdelen van het medicatiebeleid. 

 

Dankzij het positieve resultaat van de externe audit werden we in 2018 beloond met het behalen van  het 

HKZ-certificaat conform de HKZ-norm‘Gehandicaptenzorg: 2015’ en de normeisen NEN- en ISO 9001:2015. 

 

In 2019 wordt intern de discussie gevoerd over het behoud van het HKZ-certificaat als toets van het 

kwaliteitssysteem, en over de keuze van een eventueel alternatief (waarbij de focus ligt op de reflectie 

van de uitkomsten van de zorg). 
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Door middel van interne audits houdt Daelzicht de eigen (bedrijfs)processen tegen het licht en wordt de 

kwaliteit gemonitord. Interne audits zijn daarom erg belangrijk voor de kwaliteitsverbetering binnen 

Daelzicht. Om de continuïteit van de interne audits te kunnen borgen en kennisdeling te versterken, zijn 

in het tweede kwartaal van 2018 vijftien nieuwe interne auditoren geworven, ter versterking van het 

auditteam. In oktober hebben de nieuwe interne auditoren een tweedaagse training gevolgd. Zij zijn 

onder begeleiding van een ervaren auditor op pad gegaan om interne audits uit te voeren.  

 

De resultaten van interne audits worden geregistreerd en afgehandeld in het kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem. In 2018 zijn we gestart met de uitbreiding van de registraties in dit 

systeem. Zo zijn vorig jaar ook de brandveiligheidexpedities en de resultaten van de ‘risico-inventarisatie 

en evaluatie’ (RIE) van teams in het systeem geregistreerd. 

 

In 2018 zijn verschillende soorten interne audits uitgevoerd, namelijk brandveiligheidexpedities en 

procesaudits op diverse thema’s. 

 

In 2018 vonden er veertien brandveiligheidexpedities plaats, samen met de brandweer van de 

veiligheidsregio Noord-Limburg (VRNL). Het doel van de expedities is het brandveiligheidbewustzijn van 

alle eindgebruikers van de betreffende woon- of dagbestedingslocaties te vergroten. 

 

De brandveiligheidexpedities en de jaarlijkse ontruimingsoefeningen geven medewerkers meer inzicht in 

het brandveilig gebruiken van de locatie, brandpreventie en hoe te ontruimen in geval van brand. Ze 

worden door medewerkers en de brandweer als zeer zinvol en waardevol ervaren. Van iedere expeditie 

wordt een verslag gemaakt, waarbij goede punten en verbeterpunten worden weergegeven door middel 

van locatiegebonden foto’s.  

 

Uit de expedities van 2018 komt naar voren dat de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid 

op de bezochte locaties in orde is, in overeenstemming met wet- en regelgeving. Verbeterpunten gaan 

over de brandveilige opslag van goederen, het vrijhouden van gangen en vluchtroutes, en het uitbreiden 

van het aantal elektra-contactpunten. Gezien de positieve ervaringen hanteren we in 2019 dezelfde 

werkwijze. 

 

In 2018 vonden er zeventien procesaudits plaats. Ze richtten zich op diverse thema’s (zie de tabel). 

Veertien van deze audits vonden plaats bij zorgteams, en drie audits waren gericht op ondersteunende 

afdelingen.  

 

Thema’s van de procesaudits in 2018  

Medicatie (21%) Opleiden (3%) 

Incidenten (18%) Veilig en gezond werken (3%) 

Samenwerking (15%) Financiën (2%) 

Ondersteuningsplan (13%) Visie (2%) 

Deskundigheid (8%) Organisatiestructuur (2%) 

Veiligheid (6%) Palliatieve zorg (2%) 

Vrijheidsvergroting (3%) Informatisering en automatisering (2%) 

De procenten geven de verdeling van de thema’s aan. Totaal: 100%. 
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De meest opvallende resultaten uit de procesaudits: 

 De dienstdoend verpleegkundigen van Daelzicht hebben een rol in het scholen en toetsen van 

bekwaamheid van medewerkers ten aanzien van voorbehouden en risicovolle handelingen. Het is 

nodig dat er wordt onderzocht of die toetsing kan worden uitgebreid met de toetsing van 

bekwaamheid van medicatieveiligheid. 

 Evalueren en actualiseren van medicatieprotocol is noodzakelijk. Hierbij is het belangrijk dat er 

aandacht is voor de scholing van de ‘aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid’.  

 Bij verschillende teams is de samenwerking met andere teams en disciplines een aandachtspunt. Er 

wordt gezocht naar mogelijkheden om meer samen te werken en kennis met andere teams en 

disciplines te delen.  

 Het gebruik van de cliëntagenda en objectief rapporteren op doelen in het Elektronisch Cliënten 

Dossier blijft een doorlopend aandachtspunt. 

 Het bespreken van incidenten vindt steeds vaker plaats in teams. Daarbij is er voornamelijk aandacht 

voor het maken van afspraken over wat wel of niet als incidentmelding gemeld moet worden.  

 Er is veel aandacht voor directe cliëntzorg. Vanuit de procesaudits komt naar voren dat teams steeds 

meer aandacht hebben voor reflectie op de werkprocessen en samenwerking in het team. Hierbij gaat 

het niet alleen over het verbeteren van de kwaliteit van de directe zorg, maar ook over wat de 

verwachtingen, rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn. 

 De doelgroep blijft veranderen en er is behoefte aan kennisvergroting over de doelgroepen LVB (licht 

verstandelijk beperkt), de ouder wordende cliënt, mensen met dementie, en over middelengebruik 

(drugs of alcohol). Vooral bij locaties in de wijken wordt gezocht naar mogelijkheden om gemengde 

doelgroepen goed te kunnen begeleiden (bijvoorbeeld op locaties waar zowel LVB-cliënten als ouder 

wordende cliënten wonen). 

 In 2019 wordt het proces van de interne audits geëvalueerd en geoptimaliseerd. Eenduidige 

afspraken over registratie, terugkoppeling, evaluatie en afhandeling van de audits moeten leiden tot 

een beter lopend proces. Daardoor kunnen de resultaten van de interne audits nog beter gebruikt 

worden voor kwaliteitsverbetering op team- en organisatieniveau. 

 Het auditteam onderzoekt de mogelijkheden om de resultaten van de interne audits breed in de 

organisatie te gaan delen. Nu zijn resultaten alleen binnen de teams bekend. Dat is jammer, want 

anderen kunnen ervan leren! Het is vaak waardevolle informatie voor andere teams. 
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Van 9 tot en met 13 april 2018 vond de eerste landelijke VG-hackathon plaats, speciaal bedoeld 

voor de gehandicaptenzorg. 35 zorgorganisaties dachten na over de vraag ‘hoe kunnen we mensen 

met een verstandelijke beperking ook in de toekomst nog beter ondersteunen met technologie?’ 

Daelzicht deed ook mee en bedacht de mobiele app WIJzer. 

 

De VG-hackathon 

Een hackathon is een evenement waarbij een groep mensen binnen een vastgestelde tijd samenwerkt om 

een probleem op te lossen. Zo’n hackathon heeft meestal creatieve en technologische elementen, en de 

uitkomsten zijn vaak uniek en innovatief. Tijdens de VG-hackathon probeerden 35 zorgorganisaties in een 

week tijd een creatieve oplossing te vinden voor een zelfgekozen vraagstuk. De winnaar ontving een 

geldbedrag waarmee het idee uitgewerkt en ontwikkeld kon worden. 

 

WIJzer 

Daelzicht bedacht WIJzer, een mobiele app die mensen met een licht verstandelijke beperking helpt 

om zelfstandiger te leven. De app helpt bij het leren van vaardigheden zoals koken, poetsen, bewegen, 

het bijhouden van financiën of het onderhouden van het sociale netwerk. 

 

Stel, je bent 25 jaar en je wilt graag op jezelf gaan 

wonen. Daarvoor is het belangrijk dat je zelfstandig 

een maaltijd kunt bereiden. WIJzer helpt je stap 

voor stap op weg en leert je op een leuke en 

leerzame manier koken. Dankzij beloningen en een 

tijdlijn blijf je gemotiveerd om je doel te behalen. 

Je kunt zelf zien hoe ver je bent, en je begeleider 

kan dat ook. Zo word je steeds een stukje wijzer. 

 

Het team 

De samenstelling van ons hackathon-team was zeer divers: medewerkers uit de zorg en ondersteunende 

diensten, cliënten, studenten en professionals op het gebied van zorg en technologie. De betrokkenheid 

van cliënten was onmisbaar: zij testten de app en vertelden ons wat wel en niet goed werkte.  

 

Teamlid en bewoner Ricardo was een grote inspiratiebron: hij testte niet alleen de app, maar zijn passie 

voor treinen gaf de app het mooie treinen-thema. Ook bedacht hij de naam: “WIJzer wijst je de weg en je 

wordt er wijzer van!”. Ricardo is enkele maanden na de hackathon plotseling komen te overlijden. Zijn 

inzet, enthousiasme en vrolijkheid tijdens de hackathon zijn voor velen een dierbare herinnering.  

 

Een leerzame week 

Helaas is WIJzer niet in de prijzen gevallen tijdens de hackathon-week. De app wordt niet verder 

ontwikkeld, maar we willen de goede ideeën wel verder gaan inzetten (in bijvoorbeeld bestaande 

producten). Het was een leerzame en inspirerende ervaring. De samenwerking tussen zoveel verschillende 

mensen was geweldig en zeker voor herhaling vatbaar! 

Virtual reality is een computertechniek die je een andere wereld laat ervaren. Daarvoor moet je een 

speciale bril opzetten, waarmee je een nieuwe omgeving ervaart die nét echt lijkt. Bewoners van 
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Dankzij de bril ervaren zij een wereld die 

ze normaal gesproken nooit zouden zien.  

Germie Kessels, begeleider 

onze locatie Rozenhof in Heel mochten het uitproberen, toen vier studenten van Zuyd Hogeschool 

hun eindonderzoek bij Daelzicht uitvoerden. Een heel bijzonder project! 

Zwemmen met dolfijnen 

Vier studenten van de opleiding Ergotherapie gingen aan de slag met de vraag ‘kan virtual reality 

bijdragen aan het welzijn van mensen met een meervoudige beperking?’ In de mooie snoezelruimte van 

Rozenhof mocht een aantal bewoners de bril opzetten. Zij zagen een hele nieuwe wereld, gericht op 

snoezelen, de natuur, de onderwaterwereld en animatie, inclusief bijpassende geluidseffecten. Ze konden 

bijvoorbeeld zwemmen met dolfijnen, een boottocht maken of op safari gaan.  

 

Ontspanning 

Begeleider Germie Kessels was tijdens 

het onderzoek als vertrouwenspersoon 

voor onze cliënten aanwezig: “Niet 

alleen de cliënten, maar ook wij als 

begeleiders hebben genoten. De bril 

zorgde bij meerdere cliënten voor ontspanning, dat was goed te zien aan bijvoorbeeld hun relaxte 

houding. Sommige cliënten gingen er helemaal in op. Dankzij de bril ervaren zij een wereld die ze 

normaal gesproken nooit zouden zien. Dat is een enorme verrijking van hun leven.” 

 

Even wennen 

“Zo’n bril is natuurlijk wel wennen voor cliënten”, licht Germie toe. “Daarom is goede aansturing en 

begeleiding belangrijk. Je moet het samen doen, dan zie je dat het werkt. Naast ontspanning kan de bril 

ook goed worden ingezet om de zintuigen van cliënten te prikkelen. Maar ook om de alertheid te 

verhogen of juist te verlagen als er sprake is van onder- of overprikkeling. We vonden het een geslaagde 

proef en fijne samenwerking met de studenten.” 

 

Een positieve bijdrage! 

In hun rapport adviseren de 

studenten om 

vervolgonderzoek te doen bij 

een grotere groep 

deelnemers, om te komen 

tot een betrouwbaarder 

resultaat. Zij kunnen wel al 

concluderen dat virtual 

reality een positieve 

bijdrage kan leveren aan het 

welzijn en de ontspanning 

van mensen met een 

ernstige meervoudige 

beperking. Voor de cliënten 

van Rozenhof was het positieve effect goed duidelijk. Daarom heeft Daelzicht in het voorjaar van 2019 

een aantal VR-brillen gekocht, zodat de cliënten binnenkort vaker kunnen genieten van een vaak 

onbereikbare ervaring. 

  



34 
 

Het team van de locatie Zonnebloemhof in Heel was op zoek naar een oplossing voor het 

dwaalgedrag van een bewoner. Samen met team Informatisering en de familie van de cliënt werd 

bekeken of zorgtechnologie een uitkomst kon bieden. Dat was een geslaagde samenwerking! 

 

Zintouch 

Toen de wensen van de cliënt helder waren, startten we met een pilot (proef) met ‘dwaaldetectie’ van het 

platform Zintouch. Dwaaldetectie wordt gebruikt om cliënten meer bewegingsvrijheid te bieden, binnen 

en buiten de  woonomgeving. 

 

Zintouch werkt met een gps-zender die de cliënt bij zich draagt. Er werden ‘veilige zones’ ingesteld 

waarbinnen de cliënt zich vrij kan bewegen. Als hij zich buiten de zone bevindt, ontvangt het zorgteam 

direct een melding op de smartphone, met daarbij de locatie van de cliënt. Daardoor kunnen 

medewerkers snel ter plekke zijn om de cliënt te ondersteunen als hij op het punt staat weg te lopen. Het 

team heeft dan ook de mogelijkheid om een telefonische verbinding met de cliënt te starten. 

  

Goed resultaat! 

Na de eerste proefperiode werden een 

aantal instellingen aangepast. Daarna 

is er een langere tijd getest en de 

resultaten waren zeer positief! 

Zintouch is een makkelijke oplossing 

die prima past in de leef- en 

werkomgeving van de cliënt en de 

medewerkers. 

 

De pilot is met goede ervaringen afgesloten en het gebruik van Zintouch is met succes verlengd. Het was 

een mooi voorbeeld van samenwerking in de trialoog tussen cliënt, zijn familie en professionals. We zijn 

erg trots op het resultaat! 
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Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is voor onze medewerkers een belangrijk hulpmiddel bij de 

ondersteuning en begeleiding van cliënten. In het ECD worden alle gegevens vastgelegd die nodig 

zijn om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Begin 2018 zijn we begonnen met een 

project om het ECD verder te ontwikkelen. Het doel: een beter ECD, eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers. Vijf werkgroepen gingen aan de slag, elk met een ander 

thema: 

 

 
 

Afgelopen jaar zijn twee pilots gestart. Een pilot is een soort proef waarbij onder andere wordt 

onderzocht hoe iets werkt en wat de gebruikers ervan vinden. 

 

Pilot Cliënt & Verwant Portaal 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen was de pilot van het Cliënt & Verwant Portaal. Met het Cliënt & 

Verwant Portaal kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers het ondersteuningsplan en de rapportage 

digitaal inzien via hun eigen computer, smartphone of tablet. Zij hebben natuurlijk nu ook al het recht 

om het cliëntdossier te lezen, maar dat kan nu alleen met behulp van een medewerker van Daelzicht. 

 

Een aantal cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van vier woonlocaties in Heel, Susteren en 

Koningslust mochten het portaal uittesten. De uitkomsten waren goed! Het portaal versterkt de 

transparantie en openheid rondom de dagelijkse zorg en ondersteuning van de cliënt. Als het aan de 

pilotdeelnemers en de projectgroep ligt, moet het Cliënt & Verwant Portaal binnen heel Daelzicht 

beschikbaar worden. Daarmee gaan we in 2019 verder. 

 

Pilot Zorgapp 

In het najaar startte de pilot van de Zorgapp. Dit is een mobiele applicatie voor (ambulante) 

medewerkers, waarmee zij in het ECD kunnen registreren en rapporteren zonder gebruik te hoeven maken 

van een vaste computer of laptop. De app zorgt voor simpele toegang tot het ECD. Alles wordt vanuit 

dezelfde bron vastgelegd en gerapporteerd. We zijn erg trots op deze ontwikkeling! 
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De Zorgapp is erg handig voor 

onderweg, of tijdens een bezoek aan 

de huisarts. Dan kun je informatie 

ter plekke lezen. Je kunt zelfs de 

rapportage direct maken; die is 

dankzij de Zorgapp altijd actueel. 

Informatie over een huisartsbezoek 

die van belang is voor collega’s, is 

meteen in het ECD te zien.  
Danny Teunissen,  

netwerkcoach en lid van de projectgroep ECD 

Verschillende groepen medewerkers in de regio 

Zuid namen deel aan de pilot. Ambulante 

medewerkers gebruikten de app op hun mobiele 

telefoons, en de andere deelnemers werkten met 

iPads. We zijn klein begonnen: het was mogelijk 

om het ondersteuningsplan in te zien, te 

rapporteren en ‘tijd te schrijven’.  

 

Medewerkers zien het voordeel van de Zorgapp 

en zijn positief over de ontwikkeling. De app is 

bijvoorbeeld erg handig tijdens een 

doktersbezoek. Het vraagt wel om een andere 

manier van werken en communiceren. Dat heeft 

wat tijd nodig. Gebruikers geven toe dat de app 

nog verbeterd kan worden. Daar gaan we mee 

aan de slag! 

 

Het was voor cliënten ook nog even wennen. Cliënten van Ambulant waren bijvoorbeeld gewend dat er 

een klapper op tafel lag, waardoor zij konden meelezen met wat de medewerker opschreef. Dat kan met 

de Zorgapp even niet. Gelukkig biedt het Cliënt & Verwant Portaal straks mogelijk een uitkomst. 
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Frank speelt regelmatig met de Nebula-wand. Dit keer 

probeert hij het tekenspel. Soms is het even zoeken, bukken 

en reiken. “Maar ik kan er wel bij”, roept Frank enthousiast 

en hij blijft lijnen trekken totdat er een grote draak in 

beeld verschijnt. “Mooi hè!” 

 

De Nebula is een grote interactieve muur met duizenden lampjes en allerlei spellen. De wand - 5 

meter breed en 2,5 meter hoog - reageert op aanraking en zorgt voor beweging, ontspanning en 

uren speelplezier. Vorig jaar is de Nebula verplaatst naar de sportzaal van bewegingscentrum 

MultiMove in Heel. “Daar wordt hij nu doelgericht ingezet”, vertelt Rens Kempen, begeleider bij 

Daelzicht en student zorg en technologie. 

  

Verhuizing 

De Nebula is in 2013 gekocht met hulp van sponsoren. 

Lange tijd heeft hij in de hal van gebouw De Speelman in 

Heel gestaan. Maar die locatie bleek in de praktijk toch 

niet optimaal. Rens: “Fysiotherapeuten en 

bewegingsagogen konden er moeilijk met cliënten 

naartoe. En door het open karakter van de hal, was het 

ook voor cliënten minder fijn om daar te oefenen. Daarom 

zijn we op samen zoek gegaan naar een andere plek.” 

  

Dagelijks gebruik 

“In mei 2018 hebben we de Nebula verplaatst naar het MultiMove-gebouw”, gaat Rens verder. 

Fysiotherapeuten gebruiken de wand daar nu bijna dagelijks als hulpmiddel bij therapie voor cliënten. 

Ook de bewegingsagogen gebruiken de Nebula steeds vaker -  inmiddels meerdere malen per week - voor 

bewegingsactiviteiten. De muur zorgt niet alleen voor variatie in de behandelingen, het is ook een leuke 

manier van bewegen en oefeningen doen.” 

  

Stimuleren van beweging 

Dat bevestigt fysiotherapeut Eric Kessels: “De Nebula is een fantastisch hulpmiddel om cliënten meer te 

laten bewegen. Zij kunnen bijvoorbeeld ballonnen opblazen door de hand op het scherm te leggen, 

tekenen met de kleurenregenboog of sneetjes brood vangen. Het plezier dat cliënten ervaren, maakt dat 

zij gestimuleerd worden om te bewegen. En dat is precies wat wij fysiotherapeuten graag willen bereiken. 

De Nebula helpt dus bij ons werk en zorgt ervoor dat cliënten spelenderwijs hun grenzen verleggen. 

Simpelweg door in te spelen op hun belevingswereld.” 

 

 Verder uitbreiden 

Rens vervolgt: “Het zou mooi zijn als de 

Nebula ook gebruikt gaat worden voor 

dagbestedingsactiviteiten, op momenten 

dat de gymzaal vrij is. Daarom zijn ook de 

begeleiders van dagactiviteiten gewezen 

op de mogelijkheden, zodat de Nebula 

maximaal ondersteunend is aan de zorg 

voor onze cliënten. Want daar is hij voor 

bedoeld, om de cliënt én ons werk te 

ondersteunen. En natuurlijk vinden we 

het ook fijn als nog meer cliënten er 

plezier van hebben.  Met een aantal 

betrokkenen  evalueren we het gebruik en 

de resultaten daarom regelmatig.” 
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Ook dit jaar heeft Daelzicht een intern beraad en reflectie georganiseerd over het concept-

kwaliteitsrapport. De belangrijkste doelen van het intern beraad: draagvlak creëren, bespreken in 

hoeverre interne betrokkenen zich herkennen in de inzichten in het rapport, en verbetervoorstellen 

bespreken. 

 

Het intern beraad over het kwaliteitsrapport van 2017 vond plaats in een multidisciplinaire setting. Dat 

is dit keer anders: we hebben ervoor gekozen om het kwaliteitsrapport van 2018 te bespreken in de 

afzonderlijke medezeggenschapsorganen en in de commissie ‘kwaliteit & veiligheid’ van de Raad van 

Toezicht. Tijdens deze gesprekken is gereflecteerd  

op de inhoud van het kwaliteitsrapport aan de hand van drie vragen: 

 Zijn de resultaten herkenbaar? 

 Wat gaat goed? 

 Wat kan beter? 

De Ondernemingsraad (OR) herkent zich in de uitkomsten van het kwaliteitsrapport 2018. Vanuit de visie 

‘Daelzicht, daar word je gezien’ is de OR van mening dat medewerkers oprecht en  goed luisteren naar de 

vragen van cliënten, en de ondersteuning hierop zoveel mogelijk laten aansluiten. Dit wordt ook 

bevestigd door de resultaten uit het medewerkersonderzoek, waarbij de cliëntgerichtheid als grootste 

trotspunt werd benoemd. Binnen Daelzicht worden niet alleen de cliënt en zijn verwant gezien, maar 

vanuit goed werkgeverschap wordt er ook veel aandacht geschonken aan het versterken van het 

eigenaarschap en vakmanschap van medewerkers. De OR besprak ook de incidentmeldingen cliëntzorg. 

Daarbij werd aangegeven dat niet overal dezelfde ‘weging’ wordt toegepast: wat de ene medewerker 

ervaart als een incident, ziet een tweede collega anders. 

 

De belangrijkste verbeterpunten voor 2019 en verder, volgens de Ondernemingsraad: 

 De ontwikkeling van de Daelzicht-teams, zodat het eigenaarschap en de cliëntgerichtheid verder 

kunnen groeien.  

 Het toerusten van medewerkers met kennis en vaardigheden, om de vragen van de veranderende 

doelgroep blijvend te kunnen beantwoorden. De inzet van teamcoaches wordt hierbij als zeer 

waardevol ervaren. 

 Het binden en boeien van medewerkers met Daelzicht, door het bieden van aantrekkelijke contracten 

en doorgroeimogelijkheden. 

 Het verhogen van de snelheid van de dienstverlening van ondersteunende afdelingen. 

 Processen beter op elkaar laten aansluiten, zodat er minder administratieve handelingen hoeven 

worden verricht en er meer tijd vrijkomt voor cliëntgebonden activiteiten.  

 Innovatie moet geen doel op zich zijn, maar moet handvatten bieden ter ondersteuning van de 

cliënt. 

 Meer eigen expertise laten inbrengen door medewerkers, en deze expertise organisatiebreed delen. 

Daarbij is het belangrijk dat deze expertise wordt erkend. 

De Cliëntenraad (CR) heeft kennisgenomen van het kwaliteitsrapport van 2018. De CR herkent de 

beschreven verbeterpunten die in 2018 zijn opgepakt ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Het is 

evenwel de vraag welk tastbaar resultaat dit in de dagdagelijkse zorg oplevert voor de cliënt. De CR mist 

het meetbaar maken van verbeteringen. Hoewel niet specifiek genoemd als verbeterpunt voor 2018, doelt 

de CR hier met name op de incidentmeldingen cliëntzorg. Daelzicht vindt het belangrijk om te leren van 
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incidenten. De CR zou graag zien dat dit ook resulteert in een structurele daling van het aantal 

incidentmeldingen, zeker waar het medicatie-incidenten betreft. 

 

Wat betreft het verbeterpunt ‘het versterken van de trialoog tussen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en 

medewerkers’, worden stappen gezet. Naar de mening van de CR kan hier echter meer sturing aan 

gegeven worden als het gaat om het bespreken van dit thema in de teamreflecties. Ook ziet de CR dat het 

betrekken van cliënten en/of hun vertegenwoordigers bij teamreflecties een positieve bijdrage zou 

kunnen leveren aan het versterken van de trialoog. 

 

Ten aanzien van het verbeterpunt ‘het vakmanschap van medewerkers versterken’ adviseert de CR om 

vooral in te zetten op het vakmanschap dat nodig is voor en aansluit op de nieuwe strategie, in het 

bijzonder de ontwikkeling van de Daelzicht-teams. 

 

In algemene zin merkt de CR op dat het bieden van ‘passende en goede zorg’ (Daelzicht ziet dit als zijn 

kracht) staat en valt met vooral voldoende personeel. Het kunnen leveren van kwaliteit van zorg wordt 

mede bepaald door inzet van voldoende menskracht. De CR zou graag zien dat Daelzicht de komende 

jaren investeert in een strategisch personeelsplan, waarmee de organisatie in lijn met de strategie 

voorziet in voldoende en competent personeel. Het binden van medewerkers aan de organisatie speelt 

hierbij een belangrijke rol gezien de arbeidsmarktproblematiek, maar biedt ook meer teamstabiliteit.  

In de inleiding van dit rapport werd al aangekondigd dat de externe visitatie over het kwaliteitsrapport 

van 2018 in het najaar van 2019 zal plaatsvinden. We hebben daarvoor gekozen omdat we het belangrijk 

vinden de externe visitatie goed te organiseren, om zo het maximale eruit te kunnen halen.  

Het visitatieteam zal met de Raad van Bestuur, de directie van Daelzicht en een afvaardiging van de 

behandeldienst  in gesprek gaan over de uitkomsten van het kwaliteitsrapport van 2018. De uitkomsten 

van dit gesprek, gecombineerd met een locatiebezoek en gesprekken met cliënten en medewerkers van 

deze locatie, vormen de input voor het visitatieverslag. Dit verslag zal op vraag van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd en beide zorgkantoren beschikbaar gesteld worden.  

Het visitatieteam moet nog definitief worden samengesteld, maar het zal in ieder geval bestaan uit een 

externe voorzitter, externe deskundigen en een afvaardiging van de Raad van Cliënten. 
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In het essay ‘Mandaat en moeras’ van de commissie Legemaate (2017) - geschreven in opdracht van de 

NVTZ (toezichthouders in zorg & welzijn) - staan een aantal kernwaarden voor het uitoefenen van de 

toezichtrol in de zorg. Een algemeen uitgangspunt daarbij is dat de zorg in al haar complexiteit dient te 

worden begrepen. Een goede toezichthouder loopt eigenlijk constant tegen zijn eigen onvolmaaktheid 

aan, en ook tegen die van zorg, bestuur en samenleving. Dat inzicht roept op tot een zelfbewuste 

reflectie en een bescheiden houding.  

 

Met die houding kijk ik ook naar onze inspanningen in 2018. Het kwaliteitsrapport is er natuurlijk om 

maatschappelijk verantwoording af te leggen. In de beschrijving van die verantwoording wordt helder 

gemaakt hoe complex onze zorg is. Dit verklaart voor een deel de uitgebreide omvang van dit rapport; de 

beschrijving is nodig om die complexiteit te begrijpen. 

 

Als bestuurder van Daelzicht vind ik het belangrijk dat de zorg voor onze cliënten altijd doorgaat en 

voorgaat, binnen de koers die wij volgen. Zorgvragen zijn leidend en bepalend. Om die reden word je bij 

Daelzicht gezien, en stellen wij onszelf telkens weer de vraag: levert dit of dat iets op voor onze cliënten, 

hun dierbaren en onze medewerkers? In 2018 heeft dit het volgende opgeleverd: 

 

Ontwikkeling van de Daelzicht-teams 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij de cliënt worden georganiseerd. Onze medewerkers geven dat vorm. 

Daarom gaan we aan de slag met een nieuw functiehuis en is er meer aandacht voor het opleiden van 

goed toegeruste medewerkers. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek geven steun voor deze 

richting in de komende jaren. 

 

Passende en duurzame huisvesting 

Om de zorgvraag te kunnen invullen, moet ook de huisvesting op orde zijn. Zo kan er een goede 

aansluiting tot stand komen. Hoewel dit onderwerp in dit kwaliteitsrapport niet helder aan bod komt, 

hebben wij in onze strategie voor de komende jaren een belangrijke rol ervoor weggelegd.  

Meer weten? Lees verder op www.daelzicht.nl/jaarverslag2018 of www.daelzicht.nl/strategie2019-2022.  

 

Optimaliseren van de ondersteuning voor onze medewerkers 

Belangrijk daarbij is om de ICT op orde te krijgen. In 2018 startte op dat gebied onder andere het ECD-

project. Maar ook: hoe kunnen ondersteunende afdelingen optimaal bijdragen bij de invulling van een 

helder geformuleerde zorgvraag? 

 

Balans zoeken 

We blijven constant zoeken naar de balans tussen de ruimte voor het verlenen van zorg, de noodzakelijke 

kwaliteits- en andere administratieve eisen, en de daarmee samenhangende groeiende (administratieve) 

lastendruk. Ik denk daarbij o.a. aan de interne audits en de accountantscontrole. 

 

Wet zorg en dwang 

In 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De wet legt de nadruk op de regulering van 

onvrijwillige zorg. Vanuit veel kanten is er op meerdere onderdelen kritiek op de praktische 

uitvoerbaarheid van deze wet. Met name ook op de stijgende administratieve lastendruk. Op verzoek van 

het ministerie van VWS wordt Daelzicht in 2019 proeftuin voor de intramurale gevolgen van deze wet. 

Daarmee hoopt Daelzicht een bijdrage te leveren aan de discussie rondom de praktische uitvoerbaarheid. 

 

http://www.daelzicht.nl/jaarverslag2018
http://www.daelzicht.nl/strategie2019-2022
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Ik ben van mening dat wij in 2018 belangrijke stappen hebben gezet. Ik zie positieve ontwikkelingen en 

daar ben ik trots op. Daelzicht heeft in 2018 een acceptabele balans gevonden in de hiervoor genoemde 

thema’s. Dat gaat niet vanzelf en vergt telkens weer afwegingen. Dat maakt zorg ingewikkeld, maar ook 

mooi. We leggen met z’n allen een stabieler fundament onder Daelzicht. Ook in 2019 gaan we deze 

ingeslagen weg vervolgen. Met de nodige zelfbewuste zelfreflectie en bescheiden houding. Ook daarin 

heeft de kwaliteitsrapportage zijn waarde.  
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 Elektronisch Cliënten Dossier (ECD): administratieve gegevens t.a.v. het aantal cliënten . 

 Personeelsinformatiesysteem Beaufort: informatie t.a.v. aantallen medewerkers en stagiaires,  

ziekteverzuim, toerusting van medewerkers. 

 Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: informatie t.b.v. meldingen incidenten en interne  

audits. 

 Verslagen van de teamreflecties. 

 Diverse plannen en evaluatieverslagen van lopende projecten. 

 Zorgvisie “Daelzicht daar word je gezien” (2018). 

 Strategische koers Daelzicht 2019-2022 (2018).  

 Notitie Daelzicht- team (2018).  

 Werkdocument Daelzicht: Supportvisie, trialoog, multidisciplinair en methodisch werken. 

 Werkdocument Daelzicht: Kwaliteit van bestaan, Schalock (2007). 

 Procesomschrijving ondersteuningsplancyclus. 

 Jaarverslag 2018 Cliëntvertrouwenspersoon Daelzicht, 21-01-2019. 

 Jaarrapportage 2018 AKJ: Vertrouwenswerk bij Daelzicht, 07-02-2018. 

 Jaarverslag 2018 Klachtencommissie, 12-02-2019. 

 Effectory, Medewerkersonderzoek 2018 totaalrapportage Daelzicht, januari 2019. 

 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificatie P2 1e deel , 8-10 januari 

2018 . 

 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificatie P2 2e deel, 1-2 oktober 

2018 . 

 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Rapport van het inspectiebezoek aan stichting Daelzicht: 

woongroep Violenhof 5/6 in Heel op 20-02-2018, april 2018. 
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Lees het volledige boekje (inclusief het verhaal van Alma, de vijf voorbeelden van vernieuwing en het 

jaarverslag van 2018) op www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018  

http://www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018


47 
 

Wat kwaliteit van bestaan is, kan voor iedereen persoonlijk verschillen. Kwaliteit van bestaan kent de 

volgende acht domeinen (volgens Schalock) die gezamenlijk het persoonlijk welzijn vormen: 

 

1. Emotioneel welbevinden 

Lekker in je vel zitten, respect krijgen, je veilig en zeker voelen in je leven. 

2. Interpersoonlijke relaties 

Familie, vrienden en bekenden: je eigen sociaal netwerk kunnen behouden en onderhouden. 

3. Materieel welbevinden 

Geld, eigen spullen, een fijne woning: materiële omstandigheden die je je menselijke waardigheid 

doen behouden. 

4. Lichamelijk welbevinden 

Gezondheid, serieus genomen worden in je lichamelijke integriteit. 

5. Sociale inclusie 

Meedoen en erbij horen: ervaren dat je erbij hoort in de samenleving. 

6. Zelfbepaling 

Zelf keuzes maken. 

7. Persoonlijke ontplooiing 

Leren, jezelf ontwikkelen, de kans krijgen om als mens te groeien (in je gevoel van eigenwaarde). 

8. Rechten 

Mensen- en burgerrechten. 
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Aantal problemen per type Nieuw Totaal Waarvan in ondersteuning 

Familie/thuis 8 8 2 

Psychisch/welzijn 1 1 1 

Woonsituatie/groep/groepsgenoten 4 5 3 

Andere problemen 3 3 0 

Totaal aantal problemen 16 17 6 

 

Aantal klachten per type Nieuw Totaal Waarvan in ondersteuning 

Bejegening 2 2 2 

Bereikbaarheid/beschikbaarheid/afspraken 1 1 0 

Totaal aantal klachten 3 3 2 

 

Aantal contacten met en ten behoeve van cliënten Totaal 

Contacten bij vragen, problemen en klachten 26 

Groepsbezoeken 140 
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Categorie Aantal uitingen van onvrede 

Professioneel handelen 28 

Veiligheid 5 

Communicatie 27 

Ongewenst of onethisch gedrag 12 

Organisatie/logistiek 7 

Klachtbehandeling door zorgaanbieder 0 

Overig 0 

 

 

 

  

Categorie Aantal uitingen van onvrede 

Professioneel handelen 28 

 Oneens over de geboden zorg 17 

 Privacy 2 

 Deskundigheid begeleiding 6 

 Afspraken nakomen 3 

Veiligheid 5 

 Medicatie 3 

 Hygiëne 2 

Communicatie 27 

 Bejegening 7 

 Informatievoorziening 13 

 Dossiervorming 4 

 Bereikbaarheid begeleiding 3 

Ongewenst of onethisch gedrag 12 

 Grensoverschrijdend gedrag 6 

 Dwang- en drangmaatregelen 0 

 Zelfbeschikking 6 

Organisatie/logistiek 7 

 Onvoldoende passende woon- of dagbestedingsplek 2 

 Continuïteit begeleiding 4 

 Inzet uren volgens indicatie 1 
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Naam team:      ………………………………………………………………………… 

 

Datum teamreflectie:  ………………………………………………………………………… 

 

Betrokken bij de teamreflectie (naam en functie):  

 

........................................................................................................................................... 

 

Jullie ervaringen met de teamreflectie 

Deze informatie wordt gebruikt om de methodiek op organisatieniveau te evalueren.  

Positieve en minder positieve ervaringen met de teamreflectie: 

 

........................................................................................................................................... 

 

 

Op de volgende pagina is per thema een set aan hulpvragen toegevoegd. Geef in de kolom 

‘antwoorden’ de belangrijkste items vanuit de teamreflectie aan.  
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Zelf beslissingen kunnen maken, keuzevrijheid en zelfstandigheid, ondersteuning bij het onderhouden van 

contacten, ondersteuning bij verzorging indien nodig, emotionele ondersteuning, was, schoonmaak, 

onderhoud, etc. 

Welke informatiebronnen kun je gebruiken? 

 OP-cyclus: bijvoorbeeld de actualiteit van de ondersteuningsplannen en (jaar)evaluaties, de 

voortgang in de acties en het bereiken van de doelen van de cliënten, het nakomen van 

afspraken in de OP-cyclus  

 Gesprekken met cliënten/vertegenwoordigers (huiskamer- en familieberaad) 

 Uitingen van onvrede, klachten of incidentmeldingen 

 

Ondersteunende vragen Antwoorden 

Welke opvallende zaken/ trends zien we de 

afgelopen periode op deze locatie in het proces 

rondom de cliënt? 

 

Wat lukt er goed in het proces rondom de cliënten? 

Waar worden cliënten, vertegenwoordigers en 

medewerkers blij van? 

 

Op welke manier zorgen wij ervoor dat we de 

dingen waar we trots op zijn, blijven doen?  

Hoe weten we dat het de volgende keer ook weer 

goed gaat? 

 

Welke mogelijkheden tot verbetering zien we in het 

proces rondom de cliënt? 

 

Welke verbeteracties gaan we oppakken? 

Wie is hiervoor verantwoordelijk?  

Wat is de planning voor deze verbeteracties? 

 

Hoe en wanneer evalueren we dat?   
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De persoonlijke aandacht die wordt gegeven, de betrokkenheid, zorgzaamheid en inzet van medewerkers, de 

emotionele ondersteuning aan cliënten, de informatie die vanuit Daelzicht gegeven wordt, medewerkers doen 

wat ze beloven, betrokkenheid van vertegenwoordigers bij de ondersteuning, etc. 

Welke informatiebronnen kun je gebruiken? 

 Gesprekken met cliënten/vertegenwoordigers (huiskamer- en familieberaad) 

 Uitingen van onvrede, klachten of incidentmeldingen 

 

Ondersteunende vragen Antwoorden 

Welke opvallende zaken/ trends zien we de 

afgelopen periode op deze locatie terugkomen in de 

relatie tussen de cliënt/de vertegenwoordigers en de 

medewerkers? 

 

Wat lukt er goed in de relatie tussen de cliënt/de 

vertegenwoordigers en de medewerkers? 

Waar worden cliënten, vertegenwoordigers en 

medewerker blij van? 

 

Op welke manier zorgen we ervoor dat we de dingen 

waar we trots op zijn, blijven doen?  

Hoe weten we dat het de volgende keer ook weer 

goed gaat? 

 

Welke mogelijkheden tot verbetering zien we in de 

relatie tussen de cliënt/de vertegenwoordigers en de 

medewerkers? 

 

Welke verbeteracties gaan we oppakken? 

Wie is hiervoor verantwoordelijk? 

Wat is de planning voor deze verbeteracties? 

 

Hoe en wanneer evalueren we dat?  
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De veiligheid en rust in de woon- en dagbestedingslocatie. 

Welke informatiebronnen kun je gebruiken? 

 OP-cyclus: bijvoorbeeld de vragenlijst risico-inventarisatie, afbouw van vrijheidsbeperkende 

maatregelen 

 MIC-meldingen 

 Gesprekken met cliënten en vertegenwoordigers (huiskamer- en familieberaad) 

 

Ondersteunende vragen Antwoorden 

Welke opvallende zaken/ trends zien we de 

afgelopen periode op deze locatie terugkomen in 

de borging van de veiligheid van cliënten? 

 

Wat lukt er goed in de borging van de veiligheid 

van de cliënt? 

Waar worden cliënten, vertegenwoordigers en 

medewerkers blij van? 

 

Op welke manier zorgen we ervoor dat de dingen 

waar we trots op zijn, blijven doen? 

Hoe weten we dat het de volgende keer ook weer 

goed gaat? 

 

Welke mogelijkheden tot verbetering zien we in 

deborging van de veiligheid van de cliënt? 

 

Welke verbeteracties gaan we oppakken? 

Wie is hiervoor verantwoordelijk? 

Wat is de planning voor deze verbeteracties? 

 

Hoe en wanneer evalueren we dat?   
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Stabiliteit van het team, wisselingen in het team, kennis, kunde en vaardigheden van de medewerkers, 

samenwerking in het team en tussen het team en anderen (intern en extern), aantal contactmomenten met 

medewerkers, continuïteit van medewerkers, etc. 

Welke informatiebronnen kun je gebruiken? 

 Opleidingsvragen van het team 

 

Ondersteunende vragen Antwoorden 

Als wij kijken naar de afgelopen tijd,  in welke 

mate achten we onszelf dan in staat om 

professioneel antwoord te geven op vragen van 

cliënten? Zijn we hierin voldoende toegerust? 

 

Wat lukt er goed in het professioneel beantwoorden 

van vragen van cliënten? 

Waar worden cliënten, vertegenwoordigers en 

medewerkers blij van? 

 

Op welke manier zorgen wij ervoor dat we de 

dingen waar we trots op zijn, blijven doen? 

Hoe weten we dat het de volgende keer ook weer 

goed gaat? 

 

Welke mogelijkheden zien we in om onze 

professionaliteit te verbeteren? 

 

Welke verbeteracties gaan we oppakken? 

Wie is hiervoor verantwoordelijk? 

Wat is de planning voor deze verbeteracties? 

 

Hoe en wanneer evalueren we dat?   
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Het kan zijn dat in jullie team een ander thema dan de genoemde thema’s erg van belang is. Ook dit eigen 

thema kan onderwerp zijn van de teamreflectie. Als jullie een thema willen toevoegen, willen jullie hieronder 

dan aangeven wat dat is?  

Welke informatiebronnen hebben jullie gebruikt? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondersteunende vragen Antwoorden 

Welke opvallende zaken/ trends zien we op deze 

locatie in de afgelopen periode op het gebied van 

…….? 

 

Wat lukt er goed in …..? 

Waar worden cliënten, vertegenwoordigers en 

medewerkers blij van? 

 

Op welke manier zorgen we ervoor dat we de 

dingen waar we trots op zijn, blijven doen? 

Hoe weten we dat het de volgende keer ook weer 

goed gaat? 

 

Welke mogelijkheden tot verbetering zien we op 

het gebied van …..? 

 

Welke verbeteracties gaan we oppakken? 

Wie is hiervoor verantwoordelijk? 

Wat is de planning voor deze verbeteracties? 

 

Hoe en wanneer evalueren we dat?  

 

 

 

 


