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Voorwoord

In dit boekje staat wat Daelzicht in 2018 heeft ondernomen. 
We nodigen u van harte uit het te lezen. Dan leert u over de 
ontwikkelingen in de zorg, onze koers voor de komende jaren, 
en over onze nieuwe visie: ‘Daelzicht, daar word je gezien!’

Cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers hebben 
Daelzicht in 2018 opnieuw mooi vorm en inhoud gegeven. 
Los van dit alles ben ik trots op de vorig jaar geïnstalleerde 
Raad van Cliënten, bestaande uit vijftien cliënten die bij ons 
wonen of ambulant worden ondersteund. We hebben samen 
de eerste stappen gezet en gaan in 2019 verder.

Onze cliënten hebben een bepaalde afhankelijkheidsrela-
tie met Daelzicht en andere mensen uit hun omgeving, en 
zijn daarnaast in meerdere of mindere mate kwetsbaar. Wij 
ontkennen dat niet, maar houden er rekening mee bij het 
maximaal organiseren van hun eigen kracht. Daar ligt onze 
opdracht, in 2018 en ook weer in 2019!

Peter Muijen
Raad van Bestuur
 

Beste lezer
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Benieuwd naar de volledige versie van het 
jaarverslag? Ga dan naar  onze website:
 www.daelzicht.nl/jaarverslag2018

j.02

“Het 
    verhaal 
    van 2018”

“HET VERHAAL VAN...” JAARVERSLAG 2018 

Daar 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.

Op de cover: Loes, haar moeder, en netwerkcoach Josephine.



Een leuke baan
Werken doet Loes in Venlo: “Ik werk in de [koffieschenkerij] 
Genuujerie en daar bak ik koekjes, cake, scones, ik pak koffie 
in, zet de was aan… van alles!” Loes combineerde haar werk 
in Venlo met het verzorgen van dieren in een zorgboerderij 
in Bergen. Omdat het reizen veel tijd kostte, is ze daarmee 
gestopt toen ze in Maasbree kwam wonen. “Maar ik heb wel 
in mijn achterhoofd gehouden dat ik ooit weer naar een 
boerderij wilde. Daarom zijn we vorige week op Savelberg 

LOES
“Het  verhaal
    van                    ”

Toen Loes tegen haar ouders vertelde dat ze graag op zichzelf wilde wonen, wist ze nog niet wáár precies. Dus ging 
het gezin op zoek naar een fijne woonplek. Die vonden ze bij Daelzicht in Maasbree, een leuk dorp in Noord-Limburg. 
Eerst op de Heierveldlaan, en vanaf eind 2017 woont Loes in ons nieuwe appartementencomplex aan de Broekstraat. 

Meer zelf doen
Sinds ze op zichzelf woont, is Loes erg veranderd: ze is een 
stuk zelfstandiger en ondernemender geworden. Netwerkcoach 
Josephine weet dat goed: “Als ik naar Loes kijk, dan kan ik 
alleen maar zeggen dat ze veel vaardigheden heeft geleerd 
en een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanaf het 
moment dat ze hier kwam wonen is dat met sprongen voor-
uitgegaan”. De moeder van Loes knikt bevestigend. Zij ziet 
ook dat Loes veel is veranderd: “Vroeger was Loes gemakkelijk 
uitgevallen en had ze misschien gezegd: ‘oh, dat doe ik niet, 
dat doet mam wel’”. “En nu,” vult Loes aan, “móet ik meer zelf 
doen. En dat wil ik ook. Ik kan het toch goed zelf?” 

Zelfstandigheid, hoe denkt Loes daarover? Na even nadenken 
zegt ze: “Ik denk wel dat ik veel meer zelf doe. De boodschap-
pen, bij de Jumbo, of in Panningen. Soms alleen en soms met 
anderen samen. En de was, die doe ik ook zelf. Die hang ik 
dan op een rekje in de ruimte waar de droger staat. Ik heb 
een boekje waarin staat hoe ik de wasmachine moet bedie-
nen. Wacht, ik zal het even laten zien”. Ze haalt het boekje 
en laat het trots zien: “Kijk, daar staat precies in op hoeveel 
graden ik moet wassen en welke kleuren bij elkaar mogen”.  

Iedereen heeft z’n eigen verhaal. Wie ben je, wat wil je, wat doe je graag? 
Loes uit Maasbree vertelt hoe het met haar gaat sinds ze op zichzelf woont bij Daelzicht.

Als ik naar Loes kijk, dan kan ik alleen maar 
zeggen dat ze veel vaardigheden heeft geleerd 
en een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
Vanaf het moment dat ze hier kwam wonen is 
dat met sprongen vooruitgegaan.
  
Josephine, 
netwerkcoach Loes
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[locatie van Daelzicht in Koningslust] naar de boerderij gaan 
kijken. En ik heb ook al in mijn hoofd hoe ik dan wil werken: 
maandag en dinsdag op de boerderij en donderdag en vrijdag 
in Venlo.”

Een fijn thuis
Loes zit in Maasbree goed op haar plek. “Ik wil hier blijven 
tot de dood, want hier heb je eigenlijk alles!”. Haar moeder 
ziet dat Loes hier fijn woont: “Als ze bij ons thuis is, zegt 
ze ook altijd: ‘ik ga weer naar huis’. En dat zegt echt alles. 
Het geeft me een fijn gevoel dat Loes dat zo voelt. Ik heb 
me geen moment zorgen moeten maken, het liep hier vanaf 
het begin als een trein”. “Ja,” valt Loes in, “dit is toch ook 
gewoon m’n thuis?” Ze kijkt naar haar moeder: “Bij jullie is 
het logeren!”

Wonen op de

In 2017 opende Daelzicht een nieuwe woonlocatie 
op de Broekstraat in Maasbree. Het is een licht, strak 
gebouw waar op de eerste en tweede verdieping 
cliënten van Daelzicht wonen. 

Opvallend zijn de kleurrijke decoraties in het gebouw. 
De inspiratiebron was het lied ‘Auto, Vleegtuug’ van 
Rowwen Hèze, de band waar veel bewoners fan van 
zijn. Ieder appartement bestaat uit een woonkamer 
met zit- en eetgedeelte, open keuken, balkon, ruime 
slaapkamer, badkamer en een berging met plaats voor 
bijvoorbeeld wasmachine en droger. Er zijn ook mooie 
gezamenlijke woon/zit/eetkamers waar bewoners 
samen kunnen eten, gezellig kletsen, spelletjes doen 
of televisie kijken. 

Broekstraat
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De moeder van Loes

Als ze bij ons thuis is zegt ze ook altijd: 
‘ik ga weer naar huis’. Dat zegt alles.

“ Het 
     verhaal 
     van 2018
     in het kort”

➜



Wie kregen er zorg en ondersteuning?

cliënten met een persoonsgebonden budget of met zorg die doorberekend wordt aan derden220

cliënten vanuit de Wlz1102

cliënten vanuit de Wmo 343

cliënten vanuit de Jeugdwet 181

Daelzicht-teams

De medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan, hebben het beste zicht op wat nodig is om 
goede zorg te bieden. We gaan bekijken hoe we deze teams meer ruimte kunnen geven, zodat zij 
zelf meer kunnen en mogen bepalen. Dat noemen we ‘Daelzicht-teams’. Het heeft als grote voor-
deel dat we sneller kunnen reageren op veranderingen, nu en in de toekomst. In 2018 hebben we 
deze ontwikkeling voorbereid.

vrijwilligers
752

stagiaires
225

leerlingen in
de beroeps-
begeleidende

leerweg

321372
medewerkers
in de zorg

191
medewerkers

in onder-
steunende 
diensten

De zorg werd geleverd door

Daelzicht heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Elk jaar vindt er een externe onafhankelijke audit 
plaats om ons te toetsen. In 2018 zijn we getoetst op de nieuwe norm ‘Gehandicaptenzorg: 2015’. 
De auditor concludeerde dat de kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid hoog zijn, en dat mede-
werkers goed worden meegenomen in de ontwikkelingen binnen Daelzicht. De verbeterpunten uit 
de audit van 2017 zijn goed opgepakt. 

Kwaliteit van zorg

Huisvestingsplannen

Het is belangrijk dat woon- en werkplekken goed aansluiten bij de behoeften van 
bewoners, bezoekers en medewerkers. Ook in 2018 ging de aandacht daarnaar uit:

 •  De plannen voor vervangende nieuwbouw in Heel, Sevenum, Echt en Geleen  
     zijn verder uitgewerkt. 
 •  Werkzaamheden op terrein Savelberg in Koningslust: 
  - Sloop van gebouw Hoogheem en opnieuw inrichten van de vrijgekomen grond
  - Verbouwing van restaurant d’n Ingel en dagcentrum de Kej 
  - Herinrichting van gebouw de Prikkel (medische dienst)ar
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Tevredenheid medewerkers

Tijdens een medewerkersonderzoek gaven ruim 900 collega’s hun mening over hun werk bij Daelzicht. 
Zij gaven de volgende rapportcijfers:

7,9
7,8

7,2
7,3

7,0
7,2

Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid Werkgeverschap

We meten jaarlijks de tevredenheid van elke individuele cliënt. Dat is gekoppeld aan de evaluatie van het persoonlijke onder-
steuningsplan. Dit gebeurt nu nog op papier. In 2018 begonnen we met het digitaliseren van verschillende formulieren in het 
ondersteuningsplan, waaronder ook de vragenlijst over tevredenheid. Uiteindelijk kunnen we daardoor de uitkomsten makkelijker 
digitaal inzien, en ook de Daelzichtbrede gemiddelde tevredenheidsresultaten inzichtelijk maken.

Tevredenheid cliënten en hun vertegenwoordigers

cijfers rechtsonder: scores 
benchmark gehandicaptenzorg

7,7
7,6

Verklaring begrippen

•  Bevlogenheid   Het werk inspireert en geeft energie. 
•  Betrokkenheid   Ik ben geïnteresseerd en voel me verbonden met Daelzicht. 
•  Tevredenheid    Ik heb plezier in mijn werk. 
•  Werkgeverschap Daelzicht is een goede werkgever.



Gezond Daelzicht
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 ver-
zuimregisseurs 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.

Natuurlijk gebeurde er meer dan wat op de vorige pagina’s 
staat. Hieronder een samenvatting van het afgelopen jaar. 

         
          Onze nieuwe koers
2018 was een jaar van ontwikkelen en vooruitkijken. Elke dag 
deden we ons best om zo goed mogelijke zorg en ondersteu-
ning te bieden, en we dachten na over hoe dat nog beter kan. 
Wat we voor nu en de toekomst belangrijk vinden, hebben we 
verwerkt in een strategie voor de komende vier jaren: onze 
nieuwe koers. Het doel blijft hetzelfde: goede zorg en onder-
steuning bieden aan onze cliënten, passend bij wat iemand 
kan, wil en nodig heeft. Wat wel verandert, is de manier 
waarop we die zorg organiseren. Benieuwd? 
Kijk dan op onze website voor een samenvatting: 
www.daelzicht.nl/strategie2019-2022

Daar word je gezien
Een belangrijke bouwsteen van onze nieuwe koers is ons 
‘verhaal’, of: onze visie. Wat maakt Daelzicht bijzonder en 
wat vinden we belangrijk? Om het antwoord op die vraag 
te vinden, praatten we met veel mensen: cliënten en hun 
verwanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen. 
Al die reacties hebben bijgedragen aan onze nieuwe visie. 
Het resultaat staat voorin dit boekje beschreven: 
Bij Daelzicht word je gezien!

¤ 87.854.000

¤ 86.218.000

¤   1.636.000

Opbrengsten

Kosten

Resultaat

Financieel resultaat

In 2018 viel het financieel resultaat (¤ 1.636.000) 
hoger uit dan verwacht (¤ 875.000). Dat kwam o.a. 
door een verbetering in de bezetting van cliënten met 
de indicatie verblijf.  

De bedragen zijn afgerond. De volledige jaarrekening staat 
op onze website: www.daelzicht.nl/jaarverslag2018

Medezeggenschap Hier zijn we actief

Daelzicht heeft allerlei 
locaties voor wonen en 
dagbesteding in Noord-, 

Midden- en Zuid-Limburg. 
Die ziet u in dit kaartje. 

Wij bieden ook ambulan-
te ondersteuning en we 
hebben gezinshuizen. 

Die plaatsen staan 
niet op dit kaartje.
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Het project Hartenwensen vervult bijzondere wen-
sen van onze cliënten. In 2018 zijn er 370 wensen 
gerealiseerd, zoals duikles in een zwembad, een 
rondleiding bij een krantenredactie, een ontmoeting 
met cabaretier Jochem Myjer en een bezoek aan de 
politiepaarden in Boxtel. 

Hartenwensen

In 2018 werd de Raad van Cliënten opgericht, bestaande 
uit vijftien cliënten. Elke twee maanden is er een over-
leg. Bij moeilijke gespreksonderwerpen wordt een ‘ex-
pert’ (vaak een medewerker van Daelzicht) uitgenodigd 
om uitleg te geven. De ervaringen tot nu toe zijn prima!

Medezeggenschap bij Daelzicht:

Wat gebeurde
    er in                                                          2018 ?

Cliëntenraad
Raad van Cliënten

Ondernemingsraad
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Daelzicht-teams
Ze werden eerder in dit boekje al benoemd: de Dael-
zicht-teams. Een nieuwe manier van werken en een belangrijk 
onderdeel van onze nieuwe koers! In 2018 hebben we verkend 
welke taken en verantwoordelijkheden bij een Daelzicht-team 
horen. Ook zijn er nieuwe ‘leidinggevenden zorg’ benoemd, 
want werken in Daelzicht-teams vraagt om een andere manier 
van leiding geven. En ook om meer eigenaarschap, deskun-
digheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Daarom 
zijn we in het najaar gestart met een project over de functies 
van onze zorgmedewerkers. De huidige functiebeschrijvingen 
passen namelijk niet goed bij de nieuwe manier van werken. 
De ontwikkeling richting Daelzicht-teams zal de komende 
jaren duren.

Ontwikkelen en verbeteren
Om een stabiele zorgorganisatie te zijn en te blijven, is het 
belangrijk om te investeren in onze zorg en ondersteuning, 
medewerkers, huisvesting en informatisering. Dat is bij Dael-
zicht voldoende op orde, maar de toekomst vraagt om verdere 
ontwikkeling en verbetering.

  Zorg
   Kritisch naar onszelf kijken
De zorg en ondersteuning van Daelzicht is van hoge kwaliteit, 
dat blijkt uit de resultaten van o.a. de externe audit en in-
spectiebezoeken. We zijn voortdurend op zoek naar manieren 
om onze diensten te verbeteren en zijn kritisch op ons werk. 
Dat zie je bijvoorbeeld terug in de teamreflecties: gesprek-
ken waarin alle zorgteams hun functioneren en de resultaten 
van de zorg met elkaar bespreken. Het belangrijkste doel: 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Medewerkers ervaren de 
teamreflecties als zeer prettig en waardevol.

Benieuwd naar meer informatie over de kwaliteit van onze 
zorg en ondersteuning? Lees dan de samenvatting van het 
kwaliteitsrapport (draai dit boekje om), of lees de volledige 
versie op www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018.

Dagbesteding en vrije tijd
Medewerkers van locaties in Heel en Koningslust namen het 
initiatief om het aanbod van dagbesteding en vrije tijd onder 
de loep te nemen. Dit project heeft als doel ervoor te zorgen 
dat activiteiten straks beter aansluiten bij de wensen en 

behoeften van cliënten. Er waren diverse werkgroepen die 
zochten naar praktische oplossingen voor knelpunten. Het 
project wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

   Medewerkers
               Betrekken en informeren
Met alle veranderingen in de organisatie vinden we het 
belangrijk om medewerkers zo goed mogelijk te betrekken 
en mee te nemen in wat er gebeurt binnen Daelzicht. Dat 
deden we vorig jaar onder andere tijdens regionale medewer-
kersbijeenkomsten en tijdens meedenk-bijeenkomsten over 
thema’s zoals de Daelzicht-teams of de ontwikkeling van onze 
ambulante ondersteuning.

Tevreden collega’s
In het najaar voerden we een medewerkersonderzoek uit. We 
onderzochten hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren en 
in hoeverre zij zich ondersteund voelen bij de uitvoering van 
hun werk. Wat gaat goed, en wat kan beter? Meer dan 900 
collega’s deden mee, en dat leverde waardevolle resultaten 
op. Ruim 85% van de medewerkers voelt zich betrokken bij 
Daelzicht of is bevlogen in het werk dat ze doen. Daar mogen 
we trots op zijn! Er is ook ruimte voor verbetering, en dat 
gaan we op team- en organsiatieniveau aanpakken.

Een goede werkgever
We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier bij 
Daelzicht werken, en dat zij hun werk op een gezonde manier 
kunnen doen. Daarom hebben we in 2018 diverse acties 
ondernomen, zoals de ontwikkeling en/of verbetering van 
loopbaanbegeleiding, coaching, jaargesprekken, verzuimvisie 
en -protocol, het beleid op psycho-sociale arbeidsbelasting 
(dat gaat over bijvoorbeeld werkdruk, pesten en discrimina-
tie), de klachtenregeling en tenslotte de benoeming van een 
nieuwe externe vertrouwenspersoon.

Werving
Daelzicht wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Niet 
alleen voor huidige, maar ook voor toekomstige medewerkers. 
Zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk 
dat Daelzicht goed zichtbaar is als werkgever. We hebben de 
werving van nieuwe collega’s verbeterd, door onder andere 
onze vacatureteksten op te knappen en meer gebruik te 
maken van social media. 

          
  Medezeggenschap van cliënten
Met de oprichting van de Raad van Cliënten kwam er een 
nieuwe mogelijkheid voor cliënten om hun stem en mening te 
laten horen bij de Raad van Bestuur. We zijn aan het verken-
nen welke rol de Raad van Cliënten kan vervullen in het kader 
van de aankomende nieuwe wet over medezeggenschap van 
cliënten (nu in ontwikkeling).

          Vrijwilligers
In 2018 waren er maar liefst 752 actieve vrijwilligers gere-
gistreerd. Samen met verwanten en medewerkers zijn zij van 
onschatbare waarde voor het leven van onze cliënten. We 
vinden het belangrijk om onze vrijwilligers te ondersteunen, 
zodat zij zich op een veilige manier en met plezier kunnen 
inzetten voor cliënten. We hebben daarom scholing aange-
boden, informatie en ideeën uitgewisseld met de klankbord-
groep vrijwilligers, en we zijn begonnen met het opstellen 
van een vrijwilligersbeleid. Een hoogtepunt was de jaarlijkse 
vrijwilligersdag in het voorjaar, waarbij cliënten de vrijwil-
ligers trakteerden op een geweldige dag met lekker eten en 
prachtige optredens.

   Huisvesting
    Vervangende nieuwbouw
In ons huisvestingsplan voor de korte termijn staat dat we 
prioriteit geven aan vervangende nieuwbouw voor diverse 
locaties in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Het is belang-
rijk daarop te investeren, want Daelzicht wil een prettige 
en passende woonomgeving kunnen bieden aan huidige én 
toekomstige cliënten. De (snelheid van) de realisatie van 
deze nieuwbouw is afhankelijk van het vinden van geschikte 
locaties, projectontwikkelaars, investeerders en het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen. 

Plannen op de lange termijn
Tegelijkertijd zijn we bezig met verbetering van de huisves-
ting op lange termijn. Dat gaat over het ‘beschermd wonen’ 
in Heel en Koningslust. De technische bouwkundige analyse 
heeft al plaatsgevonden. De resultaten daarvan vormen de 
nulmeting voor de masterplannen die we in 2019 gaan ont-
wikkelen. Daarin staat onze toekomstvisie voor deze locaties.

Voeding en schoonmaak
Of cliënten tevreden zijn over het wonen bij Daelzicht, wordt 
onder andere bepaald door eten en drinken en schoonmaak. 
Het aanbod daarvan willen we nog beter afstemmen op de wen-
sen en behoeften van cliënten. Een eerste verkenning heeft al 
plaatsgevonden en in 2019 zullen we hiermee verder gaan.

           Informatisering
We onderzochten de knel- en verbeterpunten en behoeften 
op het gebied van informatisering. Dat leidde tot een plan 
van aanpak voor de korte termijn met een aantal prioriteiten. 
Tegelijkertijd maakten we een begin met een visie voor de 
lange termijn.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is een belangrijk 
hulpmiddel bij de zorg en ondersteuning van cliënten. Daar-
om is het belangrijk dat het eenvoudig en gebruiksvriendelijk 
werkt. Om het ECD te verbeteren, is er een project gestart dat 
al goede resultaten heeft laten zien. Meer weten? Lees dan 
het korte artikel over het ECD op pagina k.12 aan de andere 
kant van dit boekje.

Informatieveiligheid
Voor een organisatie zoals Daelzicht is het van groot belang 
dat we zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. 
Met ingang van de nieuwe Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) zijn de eisen rondom privacybescherming 
aangescherpt. We hebben daarom drie medewerkers benoemd 
tot ‘functionaris gegevensbescherming’. Voor hen was het 
creëren van bewustwording over dit onderwerp een belang-
rijk aandachtspunt. Samen met de functionarissen en andere 
medewerkers zijn de wettelijke eisen vertaald naar de situatie 
binnen Daelzicht. De resultaten daarvan zijn beschreven in 
een uitgebreid document waarin staat hoe Daelzicht omgaat 
met dit thema.
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          Financiën
Het financieel resultaat viel in 2018 hoger uit dan verwacht. 
Dat kwam o.a. o.a. door een verbetering in de bezetting 
van cliënten met de indicatie verblijf. Daartegenover staan 
hogere personeelskosten en kosten van afgebroken projecten. 
Daarnaast bleven, net als in 2017, investeringen achter en 
waren er lagere onderhoudskosten dan gepland. Het financieel 
resultaat werd verder positief beïnvloed door terug te vorde-
ren bedragen bij het UWV, en de verkoop van een gebouw in 
Zuid-Limburg.

 
          Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2018 diverse locaties bezocht 
en gesproken met cliënten en medewerkers. Daardoor kreeg 
de raad een positief beeld van de sfeer in de organisatie: er 
ligt een goede basis voor de ontwikkeling van onze nieuwe 
koers. Ook de halfjaarlijkse gesprekken met de Cliëntenraad 
en de Ondernemingsraad gaven de Raad van Toezicht inzicht 
in de organisatie en het toenemende vertrouwen in de manier 
waarop medezeggenschap wordt ingevuld. Benieuwd naar het 
hele jaarverslag van de Raad van Toezicht? Kijk dan op onze 
website: www.daelzicht.nl/jaarverslag2018. 
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Op de cover: Alma, haar zus, en begeleider Lian.

Voorwoord

Bij Daelzicht word je gezien! Dat is de kern van onze ver-
nieuwde 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. We hebben 
deze samenvatting van het kwaliteitsrapport gemaakt, zodat 
u in het kort kunt lezen hoe het staat met de kwaliteit van 
onze zorg en ondersteuning.

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
 

Beste lezer
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Benieuwd naar de volledige versie van het 
kwaliteitsrapport? Ga dan naar  onze website:
 www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018



Het kwaliteits 
rapport
Het kwaliteitsrapport gaat over de kwaliteit van de zorg 
en ondersteuning van Daelzicht: wat gaat goed en wat 
kan beter? In dit boekje staat de samenvatting van het 
rapport, aangevuld met een aantal mooie verhalen.

         

         Wat vindt Daelzicht belangrijk?

Bij Daelzicht word je gezien!  
Goede zorg en ondersteuning bieden, daar staan wij voor. 
Onze focus is gericht op de cliënt: wie ben je, wat wil je, wat 
kun je en waar word je blij van? Bij de zorg en ondersteuning 
zijn drie partijen heel belangrijk: de cliënt, ouders/vertegen-
woordigers en de medewerkers. De samenwerking en com-
municatie in die relatie noemen we de ‘trialoog’. Een goede 
balans in de trialoog draagt bij aan de kwaliteit van de zorg, 
en daardoor ook aan het welzijn van de cliënt. Onze mede-
werkers verkennen met cliënten en hun naasten wat nodig, 
wenselijk en mogelijk is. Daar zetten wij ons elke dag voor in. 

         Wat vinden cliënten, verwanten 
en medewerkers van Daelzicht?

Cliënten en verwanten
Cliënten en verwanten kunnen op verschillende manieren 
hun stem laten horen over de zorg en ondersteuning van 
Daelzicht. Dat kan onder andere direct via de netwerkcoach of 
begeleider, via de familieberaden of via de cliëntvertrouwens-
persoon. Daarnaast zijn er ook de Cliëntenraad en de nieuwe 
Raad van Cliënten, die met de Raad van Bestuur in gesprek 
gaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
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• Versterken van vakmanschap van medewerkers
 -  Medewerkers volgden diverse trainingen en opleidingen  
  om kennis en vaardigheden te behouden en te versterken.
• Verbeteren van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
 -  Er is een project gestart om het ECD verder te ontwik-  
  kelen en eenvoudiger te maken. Zie ook pagina k.12.
• Processen eenvoudiger maken
 -  Het zorgbemiddelingsproces is anders ingericht.
 -  We hebben administratieve processen verbeterd.
• Keuzevrijheid van cliënten vergroten
 -  We zijn begonnen met een project over eten en drinken.  
  We gaan met veel mensen praten, om te luisteren naar  
  wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten daarvan zullen  
  leiden tot een nieuwe visie op eten en drinken, die goed  
  aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt.
 -  We hebben gewerkt aan het vergroten van keuzevrijheid  
  rondom wasverzorging.

Natuurlijk gebeurde er veel meer in 2018. Meer weten? Draai 
het boekje om en lees ons jaarverslag of lees het volledige 
kwaliteitsrapport op www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2018

        

    Wat gaan we in 2019 doen?
De meeste projecten en verbeteracties die hiervoor beschreven 
staan, lopen door in 2019. Ze hebben in sommige gevallen een 
plek gekregen in onze nieuwe koers voor 2019-2022. We gaan 
in 2019 onder andere werken aan de volgende thema’s: 

•  Ontwikkeling van de Daelzicht-teams en nieuw functie- 
 huis voor de zorg. Lees meer hierover in het jaarverslag op  
 pagina j.12 van dit boekje.
•  Passende en duurzame huisvesting heeft in onze nieuwe  
 koers een belangrijke rol. Lees meer over onze plannen in  
 het jaarverslag op pagina j.13.
•  Optimaliseren van ondersteuning voor onze medewerkers.  
 We gaan o.a. door met het ECD-project. Ook bekijken we  
 hoe ondersteunende afdelingen optimaal kunnen bijdragen  
 aan de invulling van zorgvragen.
•  We zoeken naar een goede balans tussen de ruimte voor  
 het verlenen van zorg, noodzakelijke kwaliteits- en andere  
 administratieve eisen, en de groeiende (administratieve)  
 lastendruk die daarbij komt kijken.
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Medewerkers
Medewerkers praten in hun teams over de zorg en ondersteu-
ning die we bieden. Dat doen ze tijdens de teamreflecties, ge-
sprekken met als doel de kwaliteit te verbeteren. Medewerkers 
hebben vorig jaar ook meegedaan aan een onderzoek, waarbij 
we hebben gevraagd wat zij vinden van hun werk bij Daelzicht. 
Daardoor weten we wat goed gaat en wat beter kan.

 Wat gaat goed?
• Aandacht voor de cliënt: de cliënt staat centraal.
• Verbeterpunten uit het vorige kwaliteitsrapport 
 zijn prima opgepakt. 
• Samenwerking tussen medewerkers. 
• Medewerkers ervaren vertrouwen en 
 veiligheid in hun werkomgeving.
• Medewerkers zijn betrokken en bevlogen. 

  Wat kan beter?
• De Cliëntenraad stelt voor om het thema ‘versterken 
 van de trialoog’ standaard aan bod te laten komen 
 tijdens de teamreflecties, en om cliënten en hun 
 vertegenwoordigers daarbij te betrekken.
• Communicatie in de teams, zoals feedback en waardering  
 geven en krijgen, en elkaar aanspreken op gedrag.
• Medewerkers uit de zorg en ondersteunende afdelingen  
 kunnen nog beter met elkaar samenwerken.
• Leren van incidentmeldingen, zodat we soortgelijke 
 fouten kunnen voorkomen. 
• Vakmanschap van medewerkers versterken, om de 
 veranderende zorgvraag goed te kunnen beantwoorden.

          Wat deden we in 2018?
In 2018 hebben we ons best gedaan om de zorg en onder-
steuning, en de processen die daarmee te maken hebben, 
te verbeteren en te ontwikkelen. We hebben gewerkt aan de 
volgende onderwerpen:

•  Versterken van de trialoog
 - Medewerkers volgden scholing/workshops over samenwerk- 
  en in de trialoog.
 - Dit thema is veelvuldig besproken in de teamreflecties.
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ALMA
“Het  verhaal
    van                      ”

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 men-
sen die voor haar belangrijk zijn.

Bij Daelzicht kun je jezelf zijn, als persoon groeien, gelukkig ouder worden en 
rekenen op steun als het even wat minder gaat.

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!
  
Leen, 
vrijwilliger

Jodelen in Oostenrijk
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 medewer-
kers, 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 min-
der 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 
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breiden. Medewerkers hebben vervolgens met Alma en haar 
familie bekeken hoe dat doel bereikt kon worden. Fran-
cien 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 samen. “Soms gaan we naar de vogels kijken”, ver-
telt 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 

Dat ze gelukkig is, weet ik wel zeker. 
Ze doet allerlei leuke dingen en gaat 
op vakantie.
Francien, 
zus van Alma

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 zeg-
gen: 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/slaap-
kamer 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!

Laatberghof
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Aandacht 
voor
vernieuwing
Daelzicht is een moderne zorgorganisatie, en daarom vinden we het belangrijk dat er aandacht 
is voor innovatie. Dat betekent niet alleen dat we nieuwe dingen uitproberen, maar ook dat we 
bestaande diensten en processen verbeteren of verder ontwikkelen. 

Benieuwd naar wat we in 2018 gedaan hebben op dat gebied? Lees dan verder!  
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Het team
De samenstelling van het Daelzicht 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 onmis-
baar: 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 van 
de app: “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 hacka-
thon-week. De app wordt niet verder ontwikkeld, maar we wil-
len de goede ideeën wel verder gaan inzetten (in bijvoorbeeld 
bestaande producten). Het was een leerzame en inspirerende 
ervaring. De samenwerking tussen zoveel verschillende men-
sen was geweldig en zeker voor herhaling vatbaar!

Virtual reality, levensecht!
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 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. 

WIJzer op weg naar zelfstandig leven
Van 9 tot en met 13 april 2018 vond de eerste landelijke 
VG-hackathon plaats, speciaal bedoeld voor de gehandicap-
tenzorg. 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 VERHAAL VAN...” KWALITEITSRAPPORT 2018 
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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 Ger-
mie toe. “Daarom is goede aansturing en begeleiding belang-
rijk. 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 ervan kunnen genieten.

Dankzij de bril ervaren zij een wereld die 
ze normaal gesproken nooit zouden zien.

Germie Kessels, begeleider

k.11

Gerda kijkt hoe René de VR-bril ervaart.



Project Elektronisch Cliënten Dossier
Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is voor onze me-
dewerkers een belangrijk hulpmiddel bij de ondersteuning 
en begeleiding van cliënten. In het ECD worden alle gege-
vens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en onder-
steuning 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 het onder-
steuningsplan 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 pilotdeel-
nemers en de projectgroep ligt, moet het Cliënt & Verwant 
Portaal binnen heel Daelzicht beschikbaar worden. Daarmee 
gaan we in 2019 verder.

Slimme zorgtechnologie als oplossing 
voor dwaalgedrag

Het team van de locatie Zonnebloemhof in Heel was op 
zoek naar een oplossing voor het dwaalgedrag van een be-
woner. 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 Zin-
touch. Dwaaldetectie wordt gebruikt om cliënten meer bewe-
gingsvrijheid 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 be-
vindt, ontvangt het zorgteam direct een melding op de smart-
phone, met daarbij de locatie van de cliënt. Daardoor kunnen 
medewerkers snel ter plekke zijn om de cliënt te ondersteu-
nen 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 aan-
gepast. 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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  Werkgroep Uitvoering van de zorg
• Zorgplanning • Activiteitenregistratie • Ambulante registratie

  Werkgroep Administratie en Financiën
• Overeenkomsten • Contracten • Declaraties

  Werkgroep Cliënt en Verwant Portaal

  Werkgroep Zorg en behandeling
• Ondersteuningsplan • Zorginh. registraties • Brede samenwerking

 Werkgroep Opname en intake
• Wachtlijst • Aanmaken dossier • Intake

Een nieuwe plek voor de Nebula
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 bewegingscen-
trum MultiMove in Heel. “Daar wordt hij nu doelgericht 
ingezet”, vertelt Rens Kempen, begeleider bij Daelzicht 
en student zorg en technologie. 

Frank speelt regelmatig met de Nebula-wand.

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 opti-
maal. 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 Multi-
Move-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 bewe-
gen en oefeningen doen.” 

Pilot Zorgapp
In het najaar startte de pilot van de Zorgapp. Dit is een mo-
biele 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!
 
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 ma-
nier 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 mede-
werker opschreef. Dat kan met de Zorgapp even niet. Gelukkig 
biedt het Cliënt & Verwant Portaal straks mogelijk een 
uitkomst. 

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
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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 Nebu-
la 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 betrok-
kenen evalueren we het gebruik en de resultaten daarom 
regelmatig.”

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.” 

De Nebula helpt bij ons werk en zorgt ervoor 
dat cliënten spelenderwijs hun grenzen 
verleggen. Simpelweg door in te spelen op 
hun belevingswereld.
  
Eric Kessels, 
fysiotherapeut
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Op de foto: 
Dit keer probeert Frank  het tekenspel. Soms is het even zoeken, bukken en reiken. “Maar ik kan er wel bij”, roept hij enthousiast, 
en hij blijft lijnen trekken totdat er een grote draak in beeld verschijnt. “Mooi hè!”
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