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‘Jouw wereld’ geeft inzicht in belangrijke punten uit het jaar-
verslag en de kwaliteitsrapportage van 2017. Hiermee leggen 
we verantwoording af aan onze cliënten, hun familie en verte-
genwoordigers, onze medewerkers en al diegenen die zich met 
Daelzicht verbonden voelen. We willen vooral laten zien en 
ervaren wie wij zijn en waar wij voor staan. Dat is de afgelopen 
periode teveel op de achtergrond geraakt en dat is niet goed.

Daelzicht wil voor al onze cliënten een thuis bieden, een plek 
waar altijd iemand voor hen klaarstaat. We willen daarnaast 
een werkgever zijn die medewerkers uitdaagt en stimuleert. 
Kortom: een organisatie om trots op te zijn. Voor alle anderen 
wil Daelzicht een betrouwbare partner zijn.

Dit vanuit het besef dat wij soms tekort schieten, ons daarvan 
bewust zijn, dat erkennen en elke dag weer proberen om het 
beter te doen.

Beste lezer

Een groot compliment aan iedereen die heeft bijgedragen aan 
het leveren van zorg aan onze cliënten, in een jaar dat werd 
gekenmerkt door veel veranderingen. 

Peter Muijen
Raad van Bestuur
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Bent u na het lezen van dit boekje benieuwd naar 
de volledige (digitale) rapporten? Raadpleeg dan 
onze website:    www.daelzicht.nl/jouwwereld

Foto: Henk met zijn vader en moeder (links) en medewerkster Hanneke (rechts)



De zorg werd geleverd door:

leerlingen in
de beroeps-
begeleidende

leerweg

vrijwilligers stagiaires
1359 734 265 21

medewerkers
in de zorg

203
medewerkers

in onder-
steunende 
diensten

Waar zijn wij actief?

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

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

In 2017 kwam er in 
Maasbree een nieuwe 

woonlocatie bij. 

Wij bieden ook Onder- 
steuning Thuis of op 

een andere plek, en we 
hebben gezinshuizen. 

Die plaatsen staan 
niet op dit kaartje.

JOUW WERELD • JAARVERSLAG 2017

cliënten 1885

Wie kregen zorg en ondersteuning?

Totaal 

cliënten vanuit de Wlz

cliënten vanuit de Wmo 350

cliënten vanuit de Jeugdwet 185

cliënten met een persoonsgebonden budget of met zorg die doorberekend wordt aan derden239

1111Waarvan

in het kort          2017    



Daelzicht heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. 

Elk jaar vindt er een externe onafhankelijke audit plaats om 
ons te toetsen. Zo ook in 2017. De auditor concludeerde dat 
de kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid hoog zijn. 
Iets om erg trots op te zijn en een geweldig compliment 
voor degenen die dit hebben gerealiseerd. Ook zijn de 
verbeterpunten uit de audit van 2016 opgepakt en 
uitgevoerd.

leden
9

leden
15 vanaf

2018

De belangrijkste veranderingen: medezeggenschap voor cliënten werd anders georganiseerd en er werd 
een nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd. Ook waren er in 2017 verkiezingen voor de ondernemingsraad.

Medezeggenschap

Cliëntenraad Ondernemingsraad Raad van cliënten
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Tevredenheid

Medewerkers

6,9

6,4

7,8

Vertegenwoordigers

7,1

7,1

7

Cliënten

8,7

9

9,7

Wonen

Daginvulling

Ambulante begeleiding

Kwaliteit van zorg 

Cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning 
die we bieden. Zij geven de volgende rapportcijfers:



¤ 85.669.000

¤ 83.082.000

¤   2.588.000

Opbrengsten

Kosten

Resultaat

Financieel resultaat

In 2017 viel het financieel resultaat hoger uit dan 
verwacht. Dat kwam o.a. doordat de kosten lager uit-
vielen. Op de volgende pagina staat een toelichting.  
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Het ziekteverzuim van medewerkers in 2017 was hoger dan het landelijk 
branchegemiddelde (6,5% tegenover 5,7%). We hebben daarom het volgende gedaan:

 •  Onderzoek naar oorzaken verzuim 
 •  Nieuw team bedrijfsartsen
 •  Extra begeleiding door verzuimregisseurs 

Deze aanpak begint vruchten af te werpen.

Aanpak van verzuim

Huisvestingsplannen
Prettig wonen heeft niet alleen met goede zorg te maken. Het is ook belangrijk 
dat de woningen aansluiten bij de behoeften van de bewoners. In 2017 hebben 
we een huisvestingsplan gemaakt voor de komende drie tot vijf jaar. Daarin staan 
plannen voor vervangende nieuwbouw, maar we kijken ook hoe we onze bestaande 
locaties kunnen verbeteren.

 •  Voornemen voor vervangende nieuwbouw in Heel, Geleen, Sevenum en Echt 
     in de vorm van appartementen
 •  Terrein Koningslust: diverse verbouwingen en sloop gebouw Hoogheem
 •  Masterplan terreinen Heel en Koningslust: toekomstvisie van deze locaties

Daelzicht Hartenwensen vervult bijzondere 
wensen van onze cliënten. Het doel is om hen 
de dag van hun leven te bezorgen.  

Hartenwensen

• 903 ingeleverde wensen in 2017

• 403 gerealiseerde wensen in 2017

• 500 openstaande wensen in 2018

ar
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Wat gebeurde er in 2017?    
Natuurlijk veel meer dan wat er op de vorige pagina’s 
staat. Daarom hieronder een korte samenvatting. Het 
volledige rapport is te lezen op onze website.

Zorg
In 2017 werkten we hard aan het leveren van goede zorg voor 
onze cliënten. Dat onze zorg van hoge kwaliteit is, werd be-
vestigd door de externe audit. Ook het cliënttevredenheidson-
derzoek laat mooie resultaten zien. Daar zijn we erg trots op! 

Zorginitiatieven
In 2017 werden nieuwe initiatieven gestart en vonden 
bijzondere evenementen en activiteiten plaats. Een paar 
voorbeelden: cliënten genoten van feestelijke carnavalsvierin-
gen, stoere motorruns door Limburg en de gezellige Christmas 
Truckrun. In juni vertrok een team van zeven sportieve cliën-
ten en tien ‘buddy’s’ naar Frankrijk om de berg Mont Ventoux 
met hun racefiets te beklimmen. Een geweldige prestatie! Ook 
waren er mooie dagbestedingsinitiatieven, zoals sport- en 
beweegprojecten in Beek en Geleen. Verder maakte ‘@ your 
service’, het project dat binnen Daelzicht werkplekken biedt 
aan cliënten, een doorstart.

Nieuwe behandeldienst
In 2017 kwam er één behandeldienst voor heel Daelzicht, be-
staande uit artsen, paramedici (zoals logopedisten en fysiothera-
peuten), gedragsdeskundigen, dienstdoend verpleegkundigen, 
assistentes, een consulent en administratieve ondersteuning. 

Reorganisatie
De interim-bestuurder heeft in november 2016 en maart 2017 
twee reorganisatieplannen ontwikkeld. 

Het eerste plan was om een nieuwe topstructuur in te 
richten. Deze fase is gerealiseerd: er werd gekozen voor een 
éénhoofdige Raad van Bestuur, een directeur Zorg en een 
directeur Wonen & Welzijn en managers voor HR, Informatise-
ring, Behandeldienst en Financiën & Administratie. 

Het tweede plan bestond uit het inrichten van de sectoren 
Zorg en Wonen & Welzijn. Dit plan leidde tot onrust in de 
organisatie. Mede daarom heeft de interim-bestuurder de 
besluitvorming overgelaten aan haar opvolger.

Benoeming nieuwe bestuurder
In mei benoemde de Raad van Toezicht dhr. Peter Muijen als 
nieuwe Raad van Bestuur. 

Herstellen van vertrouwen
Gedurende de eerste maanden in zijn nieuwe functie merk-
te Peter Muijen dat er onvoldoende draagvlak was voor het 
tweede reorganisatieplan. Samen met teamleiders, de onder-
nemingsraad en de toenmalige cliëntenraad is een oplossing 
gevonden in een opsplitsing van het reorganisatieplan. 
Er werden individuele oplossingen gevonden voor diverse 
functies zonder dat er sprake was van gedwongen ontslag. 
M.b.t. de inrichting van de zorgteams werd afgesproken een 
zorgvuldig plan te formuleren voor een gedragen invulling 
van de zorgteams. Hierover wordt halverwege 2018 een 
besluit genomen. Deze oplossing bracht rust in de organisatie 
en vormde een begin van het herstellen van vertrouwen.

Prioriteiten
Suggesties vanuit allerlei besprekingen van de Raad van Be-
stuur leidden in 2017 tot de notitie ‘Samenhang en priorite-
ring 2018’. Belangrijke aandachtspunten voor 2018:
• De inrichting van de zorgteams 
• Het meerjarig financieel perspectief
• Het strategisch personeelsplan
• Een nieuwe Daelzicht-visie
• De inrichting van het zorgbemiddelingsproces
• De huisvestingsplannen op korte en lange termijn
Met de voorbereidingen van een aantal van deze prioriteiten 
is al in 2017 begonnen.

Medezeggenschap van cliënten
In 2017 veranderde de manier waarop de medezeggenschap 
van cliënten (door cliëntvertegenwoordigers) was georgani-
seerd. De regionale cliëntenraden en de centrale cliënten-
raad werden opgeheven. Er kwam één nieuwe cliëntenraad 
met negen leden (drie leden per regio: Noord-, Midden- en 
Zuid-Limburg). De familieberaden vormen de basis van deze 
nieuwe vorm van medezeggenschap. In 2018 wordt er een 
nieuwe raad van cliënten opgericht, die uitsluitend uit 
cliënten bestaat.

Medewerkers
Naast de aanpak van verzuim stond o.a. de ontwikkeling van 
de strategische personeelsplanning centraal. Om de conti-
nuïteit van zorg nu en in de toekomst te garanderen is het 
belangrijk dat op het juiste moment de juiste mensen in huis 
zijn. Daarom moeten goede keuzes worden gemaakt bij het 
aannemen, ontwikkelen en behouden van medewerkers. In dit 
kader is er in 2017 o.a. extra geïnvesteerd in het opleiden en 
bijscholen van onze medewerkers. 
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Vrijwilligers
Uit een nieuwe telling bleek dat er eind 2017 maar liefst 
734 actieve vrijwilligers waren geregistreerd. Geweldig dat er 
zoveel mensen zijn die zich belangeloos voor onze cliënten 
inzetten! Vanaf 2017 worden zij vier keer per jaar door middel 
van vrijwilligersnieuwsbrieven op de hoogte gebracht van 
actuele zaken. De klankbordgroep vrijwilligers werd uitgebreid 
van drie naar elf leden. 

Huisvesting
In 2017 kwam de huisvesting weer in eigen beheer van 
Daelzicht en werd niet meer uitbesteed. Cluster Vastgoed 
kreeg de nieuwe naam ‘Dienst Huisvesting’ en er werden een 
aantal prioriteiten bepaald voor 2017, o.a. het huisvestings-
plan op korte termijn en het verbeteren van het meldpunt 
onderhoud. Een hoogtepunt was het opleveren en de inge-
bruikname van de nieuwe woonlocatie aan de Broekstraat in 
Maasbree.

Informatisering
We werkten in 2017 aan een aantal projecten, zoals het onder-
zoeken van de informatiebehoeften en de knelpunten daarbij, 
het ontwikkelen van een visie op Informatisering, informa-
tiebeveiliging en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit 
dossier bevat alle gegevens die rondom de zorg voor een cliënt 
worden geregistreerd. Gebruikers zijn ontevreden over het 
praktische gebruik van het ECD, dat gaan we vereenvoudigen. 
Er is een start gemaakt met het onderzoeken van de knel- en 
verbeterpunten, en in 2018 gaan we hiermee verder. 

Financiën
Het financiële resultaat viel in 2017 hoger uit dan verwacht. 
De inkomsten waren lager en de kosten waren substantieel 
lager. Dat kwam vooral doordat investeringen achterbleven en 
er lagere onderhoudskosten waren. Het uiteindelijke financie- 
le resultaat is vooral positief beïnvloed door het vrijkomen 
van niet-gebruikte gelden. Zo is de reorganisatievoorziening 
voor een belangrijk deel niet gebruikt, doordat bijvoorbeeld 
deels boventallig verklaarde functies intern zijn ingevuld. 
Voor 2018 is er eveneens een positief resultaat begroot. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht nam afscheid van de interim-bestuurder 
en zij stelden de nieuwe Raad van Bestuur aan. In 2017 was 
er toezicht op o.a. de invulling van de nieuwe topstructuur, 
de twee reorganisatieplannen, de begroting en het huisves-
tingsplan op korte termijn. Daarop gaven zij goedkeuring. 





Bij dit eerste Kwaliteitsrapport past mij als nieuwe bestuurder 
enige bescheidenheid. Waar het bij Daelzicht om gaat is het 
verlenen van goede zorg voor onze cliënten, door medewerkers 
die hun vak verstaan en daar zelf kritisch op reflecteren. On-
danks de vele veranderingen die Daelzicht heeft ervaren, is de 
kwaliteit van zorg goed gebleven. Dat blijkt onder andere uit 
de onaangekondigde bezoeken van de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd en de externe audit. Maar oordeelt u vooral zelf. 

U mag best weten dat ik daar trots op ben. Want het zegt 
iets over de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers 
binnen Daelzicht. Met ons eigen kritisch vermogen kijken we 
naar de zorg die wij leveren. Ik vind en zie dat onze basiskwa-
liteit op orde is, maar er is ook veel ruimte voor verbetering 
en verandering. Een groot gedeelte daarvan leest u in deze 
rapportage. 

Beste lezer

Ik hoop dat u dan begrijpt waarom Daelzicht zo’n prachtige 
organisatie is, voor haar cliënten, hun dierbaren en haar 
medewerkers!  

Peter Muijen
Raad van Bestuur

 

Bent u na het lezen van dit boekje benieuwd naar 
de volledige (digitale) rapporten? Raadpleeg dan 
onze website:    www.daelzicht.nl/jouwwereld
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Foto: Ivo met zijn moeder (rechts) en medewerkster Sylvia (links)
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Interpersoonlijke relaties 
Familie, vrienden en bekenden

Emotioneel welbevinden 
Lekker in je vel zitten

Wat gaat goed?
• We hebben zorgzame en betrouwbare medewerkers met   
 aandacht voor onze cliënten.
• Bij de dagbesteding is er een goede sfeer en veel gezelligheid.
• Er wordt beter geluisterd naar cliënten en hun familie.

Wat kan beter?
• Er zijn meer oudere cliënten en cliënten met moeilijk   
 gedrag: dat vraagt om andere woon- en dagbestedingsloca- 
 ties en andere kennis.
• Cliënten hebben behoefte aan meer rust.
• De samenstelling van de woon- en dagbestedingsgroepen.
• Minder wisselingen bij de begeleiders en betere bereikbaar- 
 heid op piekmomenten.
• Medewerkers moeten minder achter de computer zitten om  
 administratie af te handelen.

Wat gaat goed?
• Veel cliënten zijn blij met hun groepsgenoten en met het  
 contact met hun familie en vrienden.
• Medewerkers weten wat vrijwilligers nodig hebben om te  
 blijven komen.

Wat kan beter?
• Samen praten met de cliënt en zijn familie.
• Er moet nog meer aandacht zijn voor het onderhouden van  
 contacten.
• We willen meer vrijwilligers werven.
• We willen beter gebruik maken van de mogelijkheden in de 
   woonwijken.

Interpersoonlijke relaties 
Familie, vrienden en bekenden

Daelzicht wil de kwaliteit van leven van cliënten in stand houden en bevorderen. Dat doen we door goede afspraken 
te maken met cliënten en hun ouders of vertegenwoordigers, en goed daarover te communiceren. We laten in acht 
onderwerpen zien wat goed gaat en wat beter kan. 

in het kort          
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Materieel welbevinden 
Geld, eigen spullen, een fijne woning

Wat gaat goed?
• Veel cliënten en hun familie zijn tevreden over hun nieuwe  
 kamer of appartement.
• Medewerkers zijn creatief in het helpen van cliënten met  
 weinig geld of spullen.

Wat kan beter?
• Cliënten en medewerkers willen de maaltijden anders orga- 
 niseren.
• Er is behoefte aan een visie op eten, drinken en gastvrijheid.
• Als cliënten dat willen, worden zij meer betrokken bij de  
 was, de schoonmaak en het eten.
• Op sommige plekken is vernieuwing van huisvesting nodig.

Sociale inclusie 

Wat gaat goed?
• In sommige gemeentes worden cliënten beter betrokken in  
 de samenleving dan in andere.

Wat kan beter?
• Er moet een groter aanbod van (vrijetijds)activiteiten in de  
 samenleving komen.
• Het is belangrijk maatwerk aan te bieden en het netwerk  
 van de cliënt actiever te betrekken.

Meedoen en erbij horen

Familie, vrienden en bekenden

Interpersoonlijke relaties 

Wat gaat goed?
• De inzet van verschillende specialisten als dat nodig is.
• In woningen en bij dagbesteding wordt er beter rekening  
 gehouden met de zorgvraag.

Wat kan beter?
• Er is meer aandacht voor lichaamsbeweging nodig.
• We willen meer gebruikmaken van voorzieningen in de wijk. 
• Medewerkers hebben andere kennis en hulpmiddelen nodig,  
 omdat cliënten ouder worden.

Lichamelijk welbevinden 
Gezondheid
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Zelfbepaling 
Wat gaat goed?
• Medewerkers luisteren steeds beter naar de vraag van de cliënt.
• Medewerkers geven cliënten meer ruimte om dingen uit te  
 proberen en ze weten dat cliënten soms kwetsbaar zijn.

Wat kan beter?
• Medewerkers vinden het soms moeilijk om te kiezen tussen  
 wat cliënten zelf mogen bepalen en grenzen stellen.
• Meer aansluiting zoeken bij het dagelijkse leven en bij de  
 mogelijkheden van de cliënt zodat zij zelf meer kunnen 
 bepalen, bijvoorbeeld in hun woning (supportvisie). 
• Meer zoeken naar mogelijkheden om cliënten met een lager  
 niveau meer zelf te kunnen laten kiezen.
• Medewerkers moeten vaker bespreken of huidige regels en  
 afspraken nog behouden moeten worden.

Zelf kiezen

Rechten 

Wat gaat goed?
• Wilsbekwaamheid is een vast onderdeel van het ondersteu- 
 ningsplan.
• De medezeggenschapsstructuur van cliënten door cliëntver- 
 tegenwoordigers is in 2017 opnieuw opgezet.

Wat kan beter?
• Familie van cliënten moet meer uitleg krijgen over wilsbe- 
 kwaamheid.

Mensen- en burgerrechten

Ontplooiing
Wat gaat goed?
• Het ondersteuningsplan stimuleert medewerkers om de   
 cliënt zich te laten ontwikkelen.
• @ your service, het project dat binnen Daelzicht werkplek- 
 ken biedt aan cliënten.

Wat kan beter?
• We moeten beter zoeken naar passend werk voor cliënten.  
• Dagbesteding moet nog beter aansluiten bij de cliënt.
• Het ondersteuningsplan moet eenvoudiger en begrijpelijker.  
• Meer aandacht geven aan een leven lang leren voor de   
 cliënt en meer technologie inzetten.
• Medewerkers moeten creatiever zijn om de ontwikkeling   
 van cliënten te stimuleren.

Leren, jezelf ontwikkelen
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De goede punten en verbeterpunten van de vorige pagina’s 
komen uit verschillende bronnen. Hieronder staat waar de 
informatie vandaan komt.

Ondersteuningsplan
94% van de Wlz-cliënten heeft een actueel digitaal 
ondersteu ningsplan. 

Teamreflectie
75% van alle zorgteams van Daelzicht had een teamreflec-
tie, een gesprek waarin de medewerkers praatten over goede 
punten en verbeterpunten van hun team. In de afbeelding 
staat hoe vaak bepaalde thema’s werden besproken tijdens 
deze gesprekken. 

 

 Proces rondom de cliënt 
 Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, vertegenwoordigers  

 en medewerkers
 Borging van de veiligheid van de cliënt
 Toerusting van de medewerkers om vragen van cliënten   

 goed te kunnen beantwoorden 
 Ander thema

Incidenten

Totaal: 4027 incidentmeldingen

 Agressie en grensoverschrijdend gedrag
 Medicatie 
 Ongeval
 Vermissing
 Somatisch incident
 Suïcide (poging)
 Brand

Het aantal incidentmeldingen met betrekking tot cliëntzorg 
is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016. Daelzicht wijkt 
hierbij niet af van andere zorgaanbieders. De uitleg van 
deze cijfers staat in het volledige kwaliteitsrapport.
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Waar werken we aan in 2018?

We gaan: •  De trialoog tussen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers versterken.
 •  Het vakmanschap van medewerkers versterken.
 •  De (administratieve) processen vereenvoudigen.
 •  Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) vereenvoudigen en het ondersteuningsplan voor cliënten 
  en wettelijk vertegenwoordigers digitaal openstellen.
 •  De keuzevrijheid van cliënten vergroten op het gebied van wasverzorging en maaltijden.



Interne audits
Een interne audit is een onderzoek binnen Daelzicht, uitge-
voerd door Daelzicht-medewerkers. Zij kijken goed naar onze 
werkprocessen en de kwaliteit ervan. Interne audits zijn 
belangrijk, want ze geven ons informatie over wat goed gaat 
en wat beter kan. In 2017 zijn verschillende soorten interne 
audits gehouden: 

 Brandveiligheidsexpedities 
 Thema-audit over incidenten
 Thema-audit over vrijheid
 Proces- en teamaudits (diverse thema's)
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Informeel opgelost

Ongegrond verklaard

Verwezen naar klachtenfunctionaris

Onbevoegd

Totaal

Afhandeling klachten door klachtencommissie

Intern beraad
Het intern beraad is een gesprek tussen de Raad van Bestuur, 
Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en me-
dewerkers uit de zorg en de behandeldienst. Zij hebben het 
kwaliteitsrapport besproken. Daaruit kwamen vier thema’s die 
de kwaliteit van leven van onze cliënten kunnen verbeteren.

• Goed luisteren naar de cliënt.
• Toegeruste, deskundige en gemotiveerde medewerkers.
• Samenwerking met cliënten en familie en binnen Daelzicht.
• Omgeving van de cliënt, zoals bijvoorbeeld goede woningen  
 en dagbesteding.

Klachten
Cliënten en vertegenwoordigers geven mooie rapportcijfers 
aan Daelzicht. Toch kunnen mensen ook ontevreden zijn. Dan 
is het belangrijk dat we dat samen uitpraten. Cliënten of hun 
vertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld naar een vertrou-
wenspersoon of de klachtenfunctionaris. Meestal wordt het 
probleem dan opgelost. Als dat niet lukt, kan er een (formele) 
klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. In 2017 
zijn er zes klachten ingediend. 

Medewerkers

6,9

6,4

7,8

Vertegenwoordigers

7,1

7,1

7

Cliënten

8,7

9

9,7

Wonen

Daginvulling

Ambulante begeleiding

Tevredenheidsonderzoek
We doen elke dag ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze diensten 
worden ervaren. In 2017 maakten we de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek bekend. Aan het onderzoek deden cliënten, 
vertegenwoordigers en medewerkers mee. Zij gaven de volgende rapportcijfers: 

Externe audit
Daelzicht heeft het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Elk jaar vindt er een externe onafhankelijke audit 
plaats om ons te toetsen. Het thema van 2017 was ‘eigenaarschap’. De auditor gaf ons een mooi 
compliment: ‘de zorg is van hoge kwaliteit’. We hebben ons HKZ-certificaat behouden, daar zijn 
we erg trots op. 
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