
 
 

 



 
 

In dit kwaliteitsrapport staan de verhalen van drie bijzondere cliënten centraal. Mooie termen 

zoals ‘bij Daelzicht word je gezien’ en ‘samenwerken in de trialoog’ worden verteld door de 

mensen die het betreft. Gewoon zoals zij het ervaren. Dat is, net als in het kwaliteitsrapport 

van 2019, goed gelukt. Hiermee krijgt de lezer een treffend beeld van hoe zorg wordt ervaren 

en hoe Daelzichters dat invullen. Wij zijn er trots op! 

 

Die trots wordt mede vormgegeven door de manier waarop wij met z’n allen in 2020 de 

coronacrisis tegemoet zijn getreden. Naast dat het verdriet bracht, heeft corona ons ook 

uitgedaagd en hebben wij met z’n allen laten zien waar ons menselijk vermogen ons toe in 

staat stelt: gezamenlijk goede zorg en ondersteuning bieden aan onze cliënten.  

 

Er was en is een hoofdrol weggelegd voor alle bewoners, (ambulante) cliënten, familie en 

verwanten, medewerkers, vrijwilligers en de vele anderen die bij Daelzicht betrokken zijn. Zij 

laten zien dat wij samen invulling geven aan Daelzicht, elke dag weer.  

 

Peter Muijen 
Raad van Bestuur 
 
 
Zie www.daelzicht.nl/publicaties voor de samenvatting van dit kwaliteitsrapport.  

http://www.daelzicht.nl/publicaties
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Daelzicht maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. Daarin staat hoe het gaat met de kwaliteit van 

zorg en ondersteuning voor cliënten. We laten zien wat goed gaat en wat beter kan. In dit 

rapport staat hoe het ging in 2020 en waar we in 2021 aan werken. We nemen je graag mee 

in waar Daelzicht voor staat en waar we mee bezig zijn. 

Verhalen van cliënten 
Het rapport is opgebouwd rondom de verhalen van Susanne, Bernadette en Mila. In elk 

verhaal staat een thema uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg centraal. In het verhaal 

van Susanne is het thema eigen regie, het verhaal van Bernadette gaat over 

persoonsgerichte zorg en bij Mila is het thema borging van veiligheid. 

Ieder verhaal is uniek. Juist deze unieke verhalen laten goed zien hoe wij elke dag omgaan 

met kwaliteit van zorg. Wat merken cliënten daarvan? En wat vinden familieleden en 

medewerkers? 

Uitgelichte doelgroepen en thema’s 
In dit rapport kiezen we ervoor specifieke thema’s en doelgroepen - die in onze strategie 

centraal staan - uit te lichten in ons kwaliteitsrapport. Daardoor kunnen we ze met passende 

aandacht en diepgang aan bod laten komen.  

Binnen Daelzicht kunnen we zes verschillende doelgroepen onderscheiden. In dit 

kwaliteitsrapport ligt de focus op de doelgroepen: mensen met een ernstig meervoudige 

beperking, mensen met een ‘reguliere’ verstandelijke beperking en mensen binnen de 

doelgroep kind, jeugd en gezin. 1 

Bij de verhalen van Susanne, Bernadette en Mila beschrijven we de ontwikkelingen, 

uitdagingen en vraagstukken die in brede zin spelen bij de drie uitgelichte doelgroepen. 

Totstandkoming van dit kwaliteitsrapport 
Dit kwaliteitsrapport is tot stand gekomen met input van medewerkers uit de zorg, de 

ondersteunende diensten en de behandeldienst. Ook hebben we informatie gehaald uit ons 

kwaliteitsmanagementsysteem (zie de bijlage Kwaliteit en veiligheid in cijfers). Het rapport is 

besproken met een afvaardiging van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad 

van Toezicht. Zij hebben op het rapport gereflecteerd. Ook de Raad van Bestuur heeft een 

reflectie geschreven (zie hoofdstuk 6). 

                                                 
1 In het kwaliteitsrapport van vorig jaar kwamen drie andere doelgroepen aan bod: ouderen, mensen 
met een licht verstandelijke beperking en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.  

https://www.daelzicht.nl/publicaties
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Over Daelzicht 
Bij Daelzicht word je gezien. Wie ben je? Wat wil je? Dat staat bij ons voorop. Wij willen we 

je echt leren kennen. Want alleen dán kunnen we de ondersteuning bieden die het beste 

bijdraagt aan een fijn leven. Wat jij wilt, kunt en nodig hebt proberen we elke dag opnieuw te 

realiseren. Samen met iedereen die belangrijk voor je is, zoals je ouders, broers, zussen en 

andere familieleden. We willen dat jij gezien en gehoord wordt. Daar zetten we ons met hart 

en ziel voor in.  

Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, zorg en behandeling, dagbesteding, 

ondersteuning thuis en opvang in een crisissituatie voor 1600 kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. We onderscheiden daarin een 

aantal doelgroepen: 

 Mensen met een ‘reguliere’ verstandelijke beperking  

 Mensen met een ernstig meervoudige beperking 

 Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag 

 Mensen met een licht verstandelijke beperking 

 Ouderen 

 Kind, jeugd en gezin 
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We zijn actief op ruim 80 adressen in Limburg, van Beek in het zuiden, tot Tienray in het 

noorden. Hier werken onze medewerkers elke dag met plezier, respect, warmte en 

deskundigheid voor en met cliënten 

en hun naasten. 

 

Het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg 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. 

Zo werken wij 
In de bijlage ‘zo werken wij’ staat informatie over onze waarden en werkwijzen: wat vindt 

Daelzicht belangrijk in de zorg en ondersteuning van onze cliënten? De bijlage beschrijft 

onze supportvisie, de rol van de trialoog en het belang van een ondersteuningsplan op maat. 

Onze koers voor de komende jaren 
‘Daar word je gezien’. Dat geeft niet alleen aan waar we bij Daelzicht voor staan en waar we 

goed in zijn, het is ook de naam van onze strategische koers van 2019-2022. 

We gaan in onze strategie uit van de kracht van ons brede zorgaanbod. Dat betekent dat we 

onze vormen van zorg en ondersteuning - beschermd wonen, wonen in de wijk, ambulante 

zorg (bijvoorbeeld ondersteuning thuis) - nog beter met elkaar verbinden (in de keten). Zodat 

we gemakkelijker mee kunnen veranderen als de zorgbehoefte van onze cliënten daarom 

vraagt. Daarnaast is er aandacht voor een goed en gevarieerd dagbestedingsaanbod. En laten 

we het aanbod voor Kind, Jeugd en Gezin beter op elkaar aansluiten. Ook eigenaarschap en 

vakmanschap van medewerkers staan centraal.  

Inmiddels wordt al een paar jaar hard gewerkt aan het realiseren van de doelen die we gesteld 

hebben voor onze organisatie. Daar levert iedereen op zijn/haar manier een bijdrage aan. 

De volgende stap 
In 2020 zijn we begonnen met nadenken over de volgende stap: hoe blijven we ook in de 

toekomst goede zorg bieden? Daarvoor is de juiste focus nodig: focus op de kwaliteit van 

zorg én op de kwaliteit van de ondersteunende diensten. Daarom kijken we in de volgende 

stap vooral naar hoe we onze organisatie intern organiseren. Iedereen heeft daarin een rol. 

In hoofdstuk 3 lees je hoe we van plan zijn dat te doen.   
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Als Susanne haar verhaal vertelt logeert ze tijdelijk bij 

haar moeder. Het liefst wil ze snel weer terug naar 

Sterrekroos; het woonbegeleidingscentrum in Sittard 

waar ze met veel plezier woont. Maar dan moet ze wel 

gewoon naar haar werk kunnen, anders blijft ze nog 

even bij mam. Ook voor Susanne geldt dat corona de 

regie nogal eens overneemt. Het is een tijd waarin de 

waarde van zelf kunnen beslissen, meer dan ooit 

gevoeld wordt.  

 

Gemis een plekje geven 

Als in maart 2020 het land op slot gaat, is het voor Susanne snel duidelijk dat ze naar haar 

moeder gaat. De plek waar ze altijd terecht kan en waar ze graag is. De eerste keer duurt 

het 10 weken, de onzekerheid rond het coronavirus is dan nog groot. Vlak voor de geplande 

vaccinaties in februari 2021 wordt WBC Sterrekroos getroffen door het coronavirus. Een 

aantal bewoners en medewerkers raakt besmet en sommigen worden behoorlijk ziek. Omdat 

Susanne negatief test, gaat ze voor haar eigen veiligheid weer naar haar moeder. De 

meesten knappen gelukkig weer goed op, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Tot 

ieders verdriet overlijden twee bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Een van hen 

is Kees, een medebewoner die Susanne al lang en goed kent. Sterrekroos was de derde 

plek waar ze allebei woonden. Susanne: “Het zal moeilijk voor me zijn als ik dadelijk terugga 

en Kees er niet meer is, ik ga hem echt wel missen. We hadden heel goed contact samen. 

Maar ik weet dat ik er met de begeleiding goed over kan praten, dat is fijn.” 

 

Zelfstandig en toch veilig 

Ook Susannes moeder Anny weet dat 

Susanne altijd bij de begeleiding kan 

aankloppen: “Ik ben blij dat Susanne op 

zo’n fijne plek woont. Sterrekroos past 

echt bij haar. De zekerheid en het 

veilige gevoel van de 24-uurs zorg is 

voor Susanne belangrijk. Ze heeft een 

zware notenallergie en dat kan ‘s 

nachts nog wel eens opspelen. Op de 

locatie waar ze eerder woonde, was ‘s 

nachts geen begeleiding aanwezig. Dus 

ging ik er op mijn fietsje naartoe als het 

mis ging in de nacht, dat was geen 
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doen. In goed overleg met Daelzicht hebben we een woonlocatie gezocht en gevonden waar 

Susanne zich veilig voelt en toch zo zelfstandig mogelijk kan leven. Sterrekroos is ideaal 

voor haar.” 

 

Aandacht en troost 

In 2019 overleed de vader van Susanne. De begeleiding speelde in die periode een 

belangrijke rol. Anny: “Mijn man was al lang ziek, vooral de laatste fase was erg zwaar en 

moeilijk. Susanne is in die tijd bijzonder goed opgevangen en perfect begeleid. Er is veel tijd 

ingestoken en nog steeds is daar op een fijne manier aandacht voor. Daar zijn we echt 

dankbaar voor. Gelukkig geeft ze zelf ook aan als ze ergens over wil praten.” Dat kan 

begeleider Linda alleen maar beamen. Linda: “Susanne is een lieve en sociale meid. Ze zal 

altijd komen zeggen dat ze even weg gaat bijvoorbeeld; niet omdat het moet of hoort, maar 

omdat ze zo in elkaar zit. Ze is gewoon heel vriendelijk. Haar begeleiden gaat eigenlijk heel 

natuurlijk. Ze weet ons te vinden als het nodig is.” 

Als werk niet meer past 

Werk is belangrijk voor Susanne, altijd geweest. Maar liefst 23 jaar werkte ze op de  

Hogeschool. Op haar 20e begon ze met twee halve dagen bij de conciërge, dat groeide uit tot 

32 uur per week bij commercieel management. Susanne: “Ik werkte daar heel graag, maar 

helaas veranderde er te veel. Het werk dat ik deed moest op de computer en we zaten met 

veel mensen in een grote ruimte, daar kon ik niet goed mee omgaan. Ik zat op een gegeven 

moment met de koptelefoon op te werken. Er was steeds minder voor mij te doen, dat was 

jammer.” Anny: “Uiteindelijk leidde het tot ontslag. Het was een ingewikkelde periode voor 

haar en ook voor ons. We moesten Susannes belangen behartigen, maar het was vooral 

zaak dat we een goede nieuwe werkplek voor haar vonden. Want werk en structuur zijn echt 

belangrijk voor haar.” 
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Talent ontdekken 

Samen met Daelzicht wordt de zoektocht ingezet. Wat zijn de mogelijkheden, welk werk past 

goed bij Susanne en in welke vorm? De horeca lijkt haar wel wat en dat blijkt een schot in de 

roos. Ze loopt stage bij de catering van het Fortuna Stadion en ze voelt zich als een vis in het 

water. Susanne: “Broodjes smeren, alles klaarmaken, groente snijden, dat doe ik allemaal 

graag. En het is ook leuk om met collega’s samen te werken.” Tapasbar De Auw Pastorie 

komt in het vizier omdat ze daar gaan uitbreiden, het zou een ideale werkplek zijn voor 

Susanne. Ook staat er al een oriënterend gesprek bij verzorgingshuis St. Franciscus in Beek 

gepland. Helaas gooit corona roet in het eten en komt het traject stil te liggen.   

In oplossingen denken 

“De begintijd van corona was voor ons allemaal erg spannend”, vertelt Linda. “Dagbesteding 

lag helemaal stil. Langzaam maar zeker zijn we gaan zoeken hoe we zo goed mogelijk door 

konden draaien. We organiseren nu dagbesteding op de woonlocatie om de bewoners toch 

een goed dagprogramma te bieden. Voor veel cliënten is het een geschikte oplossing om de 

coronaperiode door te komen. Voor Susanne was het niet ideaal.” “Ik heb het wel 

geprobeerd hoor, maar dat was echt niks voor mij,” vult Susanne aan. Coördinerend 

begeleider Thijs zoekt door en vindt een plekje bij zorgboerderij Ophovenerhof. Ze start met 

twee dagen in de week en sinds kort is dat tot grote tevredenheid van Susanne uitgebreid 

naar drie. Susanne: “Op dinsdag ben ik altijd in het bakhuis bij Ophovenerhof. Vlaaien en 

brood bakken is heel leuk om te doen.” “En best hard werken, want op dinsdag komt ze altijd 

moe thuis”, aldus Linda.  

Perfecte balans 

Hard werken doet Susanne graag. Structuur en een zinvolle invulling van de dag zijn 

belangrijk voor haar. En hoe zelfstandig ze ook is, ze overlegt altijd graag even voordat ze 

een beslissing neemt. Moeder: “Susanne heeft een eigen bankrekening, haar eigen pincode 

en kan kopen wat ze nodig heeft. Toch belt ze meestal even om te overleggen, dat vindt ze 

fijn en ik ook.” Susanne: “Als ik nieuwe kleren nodig heb, dan maken mijn moeder en ik er 

altijd een gezellig uitstapje van met een lekker etentje erachteraan.” Om het weekend logeert 

ze bij haar moeder en in de vakantietijd soms wat langer. Een prima balans die iedereen 

goed bevalt. 

 

Vrienden en vrolijkheid 

Boodschappen, wassen, strijken en poetsen; Susanne doet het allemaal zelf. Alleen bij 

klusjes op hoogte heeft ze wat hulp nodig, omdat ze niet goed in evenwicht kan blijven. 

Sinds ze bij Ophovenerhof werkt heeft ze er een vriendin bij; een keer per maand doen ze 

iets leuks samen. Susanne: “We hebben al eens een flink stuk gewandeld, we kleuren ook 

samen of maken iets lekkers klaar. Ik maak ook zelf kaarten en ik doe Aquarobics.” Linda: 

“Susanne is een van de zelfstandigste bewoners van Sterrekroos. We organiseren 

bijvoorbeeld ‘Koken met sterren’: een bewoner bedenkt wat we eten en dat maken we 

samen klaar. Ik had het geluk dat ik Susanne mocht begeleiden, ik kon lekker aanschuiven 

en hoefde bijna niks te doen. Susanne is altijd paraat als we iets vieren of organiseren. We 

begeleiden haar eigenlijk vooral op het emotionele stuk. Ze zit goed in haar vel en we 

merken dat ze wat beter weerbaar is geworden en wat meer voor zichzelf opkomt. In het 

contact met anderen heeft ze soms wat begeleiding nodig, daar hebben we aandacht voor.” 
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Van hobbelweg naar veilig pad 

Haar ouders hebben altijd bewust ingezet op die zelfstandigheid. Moeder: “We hadden vrij 

vroeg door dat Susanne zich niet optimaal ontwikkelde, daar dacht helaas niet iedereen zo 

over. 45 jaar geleden was er veel minder kennis en inzicht. Het kostte veel moeite een plek 

te vinden, waar ze zich zo goed mogelijk kon ontplooien. Gelukkig heeft ze vooral op 

Gastenhof in Simpelveld veel geleerd en ze pikt dankzij haar karakter veel op. De manier 

waarop ze nu begeleid wordt is geweldig voor haar. De structuur bij Daelzicht met Thijs als 

coördinerend begeleider en Linda als vaste begeleider werkt heel goed. De lijnen zijn kort, er 

is voldoende overleg en ik word goed op de hoogte gehouden. Het geeft mij en ook haar 

broer Ruud een goed gevoel voor de toekomst.” De bewoners en begeleiders van 

Sterrekroos zijn intussen allemaal uit quarantaine. Susanne: “Nu hoop ik dus dat Bert van 

Ophovenerhof het goed vindt dat ik kom werken als ik terugga naar Sterrekroos. Dan wordt 

alles weer een beetje normaal.” Haar moeder valt Susanne bij: “Ze is er echt aan toe naar 

haar eigen plek te gaan en dat is goed. We hebben haar gestimuleerd zelfstandig te zijn en 

dat is ze.” 
 

 

 

Toelichting bij deze doelgroep 
Joep Rutten, leidinggevende zorg, vertelt over deze doelgroep en de ontwikkelingen, 

kansen en dilemma’s die hij ziet binnen de doelgroep ‘mensen met een reguliere 

verstandelijke beperking’: 

“We zien dat deze doelgroep aan het vergrijzen is. Dat merken we binnen Daelzicht, maar 

het speelt natuurlijk in de hele maatschappij. Voor ons betekent het dat op bepaalde plekken 

het accent verschuift van ‘begeleiden’ naar ‘verzorgen’.  

Als we kijken naar onze nieuwe instroom, zien we ook dat de doelgroep VG regulier aan het 

veranderen is. We zien cliënten die vaak bijkomende problematieken hebben, bijvoorbeeld 

ten aanzien van hun gedrag. Ook kan er sprake zijn van een psychische stoornis. Daelzicht 

ziet hierin kansen en we ontwikkelen ons daarop. Ook binnen de teams. De cliënt verandert, 

dat vraagt iets van medewerkers. De praktijk schetst niet meer altijd het klassieke beeld 

waarbij alles netjes binnen de lijntjes past. Medewerkers leren om los te laten en minder 

beschermend te willen zijn. 

Omdat we deze trend zien ontstaan, spelen we op verschillende manieren erop in. We zetten 

bijvoorbeeld op veel groepen de ‘omgaan met agressie’-trainingen in. Belangrijke thema’s in 

die training zijn signaleren en de-escaleren, interactie en non-verbale communicatie.” 

Kun je iets vertellen over de uitdagingen die dit met zich meebrengt? 

“We zien dus duidelijk twee stromingen ontstaan. Daarin ligt een uitdaging, want het is 

vanuit goed werkgeverschap belangrijk om aandacht te hebben voor onze medewerkers die 

aangeven dat zij hierdoor niet meer goed op hun plek zitten. Collega’s die bijvoorbeeld 

aangeven: “ik heb specifiek voor deze baan gekozen omdat ik cliënten wil begeleiden, maar 

de verzorgingstaken passen niet bij wat ik voor ogen had”. Maar ook andersom: 

medewerkers die graag cliënten verzorgen, maar daar voor hun gevoel onvoldoende op 

worden ingezet. Daarom voeren we hierover het gesprek met begeleiders. Je ziet dat daarin 

dan bijvoorbeeld andere keuzes gemaakt worden als het gaat om de werkplek. Het is soms 

goed om eens van omgeving te wisselen. En als we zien dat iemand op een ander gebied 
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kwaliteiten heeft, proberen we hem/haar te stimuleren of doorgroei mogelijk te maken als 

hij/zij dat graag wilt.” 

Waar zie je kansen? 

“Kansen zie ik vooral in het cliëntvolgend zijn, in het totale proces. Een goed voorbeeld is 

dagbesteding: daar gebruiken we de participatiehorizon. De vraag daarbij is: wat zijn de 

mogelijkheden van de cliënt? Dat werkt heel goed. Maar daar zit meteen ook een uitdaging, 

want hoe volg je de cliënt daarnaast ook als je kijkt naar zijn woonbehoefte? Woonlocaties 

zijn bijvoorbeeld niet altijd geschikt voor de zorgvraag die de cliënt gaat krijgen. Een 

voorbeeld zien we bij de ouder wordende cliënten: sommigen krijgen te maken met 

dementie. Daarbij is een wijkwoning natuurlijk letterlijk en figuurlijk een ‘open’ woning in de 

wijk en in de maatschappij. Dat is niet altijd een ideale combi voor iemand met dementie, die 

niet meer weet dat achter de voordeur een drukke straat ligt. Daarin zitten voor ons ook 

uitdagingen: om op álle gebieden passende zorg te kunnen blijven leveren. 

Maar we zien dat meteen ook als een kans: we ontwikkelen daarop. In teams, maar ook als 

je kijkt naar onze projecten op het gebied van huisvesting en nieuwbouw. We benutten al 

deze kansen om cliënten zo lang mogelijk binnen Daelzicht een passende plek te kunnen 

bieden.” 

Op welke manier speelde de coronacrisis een rol? 

“Het was een hele uitdaging om de maatregelen in stand te kunnen en blijven houden. 1,5 

meter afstand houden, constante aandacht voor hygiënemaatregelen: er komt veel bij kijken. 

We zijn ons ervan bewust dat er altijd een besmettingsrisico is: cliënten lopen door hun 

woonplek en raken deuren en klinken aan, dat is vanzelfsprekend. Maar dat vraagt van ons 

veel aandacht. We zijn daar erg streng op geweest, op elke locatie. Het moeilijke is, op het 

moment dat er helaas een besmetting wordt geconstateerd, de locatie in quarantaine moet. 

Met tegelijkertijd het bewustzijn dat ondanks het streng naleven van alle maatregelen, er 

toch ergens een besmetting heeft plaatsgevonden.  

Het dilemma volgt dan: hoe ver gaan we, hoe streng moeten we zijn en hoeveel zekerheid 

bouwen we in? Hoe zorgen we ervoor dat bewoners toch een stuk eigen regie blijven 

behouden? We willen natuurlijk de kwaliteit van leven van onze cliënten zo goed en normaal 

mogelijk houden. Maar we zijn tegelijkertijd voorzichtig in het nemen van ruimte, want je wil 

verdere besmettingen koste wat kost voorkomen.  

Het was soms een heuse zoektocht: waar moeten we ons aan houden? Zeker in het begin. 

Er was natuurlijk sprake van een groeibeleid, dat op basis van ervaring werd bijgesteld. Wat 

ook een uitdaging is: bij een woonlocatie in de wijk zit de maatschappij veel dichterbij. Dat 

zorgt dat de cliënt misschien meer meekrijgt van bijvoorbeeld corona-protesten op televisie. 

En ook mensen uit de omgeving hebben allemaal een andere mening en houding: buren, 

familieleden, vrienden. Daar proberen medewerkers zo goed mogelijk mee om te gaan door 

vooral het gesprek te blijven voeren en elkaars standpunten te horen.  

Waar mogelijk, zoeken we de ruimte op. Dat gaat in goed overleg met onze artsen, zodat we 

geen onnodige risico’s lopen. Een voorbeeld is een woonlocatie met meerdere verdiepingen: 

in het geval van een quarantaine kunnen we het daar in bepaalde situaties zó aanpakken dat 

de ene verdieping in quarantaine gaat, terwijl de andere verdieping open kan blijven. Dan 

hoeft niet de hele woonlocatie in quarantaine. We proberen onze cliënten zoveel mogelijk 

vrijheid te bieden binnen de kaders die gelden.” 
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Wat zeggen medewerkers in de teamreflecties over ‘eigen 

regie’? 

Wat gaat goed? Er is binnen de teams steeds meer bewustzijn over keuzevrijheid: de cliënt 

mag zijn eigen keuzes maken. Teams proberen altijd om de cliënt en het netwerk voorop te 

stellen en gaan het gesprek aan om te kijken naar de mogelijkheden om de dag voor de 

cliënt naar wens in te vullen.  

Wat kan beter? Cliënten die in de wijk wonen, krijgen meer vrijheid en ruimte om eigen 

beslissingen te maken. Dat is goed. Een verbeterpunt daarbij is dat een aantal teams 

aangeven dat ze deze cliënten willen ondersteunen bij het ontwikkelen van een netwerk dat 

een positieve invloed op hen heeft.  
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Bernadette is vrolijk en goedlachs. Over woorden om 

zich uit te drukken, beschikt ze niet. Toch laat ze graag 

van zich horen. De vele manieren en mogelijkheden die 

ze daarvoor inzet, zijn hartverwarmend. Het maakt haar 

geliefd en gewaardeerd door haar omgeving. 

 

Kansen en keuzes 

Haar ouders emigreerden ongeveer 60 jaar geleden als jong stel vanuit Overijssel naar het 

platteland van Noord-Frankrijk om daar een boerenbedrijf op te bouwen. Als derde van vijf 

kinderen kwam Bernadette ter wereld. Door zuurstoftekort bij de geboorte raakten haar 

hersenen beschadigd. Het harde werken op de boerderij, het grote gezin en daarbij de extra 

zorg voor Bernadette was intensief en zwaar. Op aanraden van een Nederlandse arts, 

namen haar ouders met pijn in het hart het moeilijke besluit om voor Bernadette een 

woonplek in Nederland te zoeken. De zorg voor mensen met een ernstig meervoudige 

beperking was hier ver vooruit op Frankrijk. Het zou de kansen voor Bernadette verbeteren 

en het gezin een beetje lucht bieden. Op zesjarige leeftijd kwam Bernadette naar Nederland. 

Het grootste deel van haar leven woonde ze in een zorgorganisatie in Brabant. 

 

Vrienden voor het leven 

Sinds een paar jaar is Wilma de 

wettelijk vertegenwoordiger van 

Bernadette. Al ruim 40 jaar is ze 

de verbinder tussen Bernadette, 

haar familie en zorgmedewerkers. 

Als jonge verpleegkundige werkte 

ze in de zorgorganisatie waar 

Bernadette destijds woonde. Ze 

verliet het werk vanwege een 

vervolgstudie, maar sloot 

Bernadette voor altijd in haar hart. 

Wilma: “Ik wist dat ik de 

bijzondere ervaringen uit mijn 

werk zou gaan missen en nam 

contact op met de ouders van Bernadette. De liefde voor hun dochter is immens en ze waren 

blij dat ik iets voor Bernadette wilde betekenen. Ook gezien de afstand tussen Frankrijk en 

Nederland was het vanaf het begin een waardevol contact. Regelmatig ging ik bij Bernadette 

op bezoek of ik haalde haar op om samen iets te ondernemen. Ik was altijd de schakel 

tussen woongroep en ouders en dat is alleen maar gegroeid over de jaren. Bernadette kan 

goed aangeven wat ze fijn vindt. Met haar lieve persoonlijkheid en haar manier van zijn, 
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straalt ze veel uit en vangt ze veel aandacht en genegenheid. Het geeft voldoening iets voor 

haar te betekenen. Haar aanwezigheid heeft ook een positief effect op medewerkers en 

medebewoners.” 

 

Vrolijk en sociaal 

Monique is het daar helemaal mee eens: “Voor ons als begeleiders is het heerlijk om 

Bernadette in de groep te hebben. En ook de medebewoners worden blij van haar. 

Bernadette is lief en sociaal en heel graag onder de mensen. Ze vult de ruimte met haar 

vrolijkheid. Ze heeft haar eigen manier om iets uit te drukken, plezier te maken, prachtig is 

dat. Ze herkent de stem van Wilma of haar ouders, zus of broers. Als iemand belt en je loopt 

al pratend met de tablet naar haar toe, dan begint ze al te gillen van plezier. Bellen ging altijd 

al goed, maar via de tablet kan ze nog beter contact onderhouden met de familie in Frankrijk 

en met Wilma. Beeld heeft echt meerwaarde. Mooi is ook, dat als Wilma dan sussend 

aangeeft dat ze zachter moet zijn om elkaar te kunnen horen, ze dat ook doet.” 

 

Mogelijkheden onderzoeken 

“Bernadette lijkt inderdaad meer te 

begrijpen dan ze zelf kan 

aangeven,” haakt coördinerend 

begeleider Debbie daarop in. “Ze 

reageert enthousiast als we 

vertellen dat iemand op bezoek 

komt. Haar ogen stralen, ze steekt 

vrolijk haar tong uit van blijdschap of 

ze geeft je een vuist. Ze werkt mee 

bij het verzorgen als je vertelt wat ze 

moet doen. Ze reageert op beelden, 

kleuren, smaak, geuren en beweging. We vinden het belangrijk haar te stimuleren op een 

manier die echt bij haar past. In overleg met de logopediste gaan we dan ook met een 

computer die de oogreactie registreert, kijken of bepaalde onderwerpen haar meer 

aanspreken dan andere. Zo onderzoeken we wat haar interesse wekt en waar haar voorkeur 

ligt. Zodat ze daar eventueel zelf ook wat meer initiatief in kan nemen.” 

 

De mens zien 

Het is precies deze mensgerichte benadering die Wilma en de familie in 2015 overtuigde dat 

Bernadette bij Daelzicht op de goede plek zou zijn. Wilma: “Vanwege veel onzekerheden in 

de organisatie waar Bernadette het grootste deel van haar leven woonde, zijn we onze blik 

gaan verruimen. Samen met de familie bezocht ik drie organisaties om een nieuwe woonplek 

voor Bernadette te vinden. Daelzicht stak er met kop en schouders bovenuit. Het was 

eigenlijk al beklonken bij binnenkomst. Niet wij, maar Bernadette werd welkom geheten en 

aangesproken. Alle aandacht van iedereen ging direct naar haar. Dat mensgerichte, dat 

blijven zoeken naar mogelijkheden, scherp zijn op ontwikkelingen in de belevingsgerichte 

zorg, het maakt echt een verschil voor mensen die zo afhankelijk zijn van hen die voor ze 

zorgen. Ze zien de mens, het karakter en de mogelijkheden en kijken voorbij de beperking.” 
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Vreugde en verdriet 

“Bernadette kan echt schateren van plezier,” vertelt Monique. “Dansen in de polonaise, een 

partijtje met haar ‘boksen’, bellen blazen of genieten van K3 op TV. Je maakt haar met van 

alles blij. Als je haar kent heb je ook snel in de gaten als iets niet in orde is. Is ze onrustig en 

afwezig, dan weten we dat er iets aan de hand is. Ook haar ogen vertellen ons veel. Dan 

gaan we op zoek naar de oorzaak. Ze is erg gevoelig voor ontstekingen, daar hebben we 

altijd aandacht voor. We overleggen met Wilma en dat is andersom ook het geval. Wilma 

bespreekt belangrijke zaken met de familie en met ons. Dat contact is heel goed.” 

 

 
 

Afwisseling geboden 

Debbie: “Afwisseling in de houding is van belang voor Bernadette, zeker ook omdat ze veel 

last heeft van slijmvorming. Zitten is wel vermoeiender dan liggen, maar biedt ook veel 

voordelen. In haar rolstoel kan ze zich goed uitstrekken en haar spieren aanspannen door 

zich met haar benen af te zetten. Dobberen op het waterbed is juist weer goed voor de 

ontspanning. Ook zwemmen vindt ze helemaal leuk, net als de ontspanningsmassages of de 

aandacht en verzorging van de schoonheidsspecialiste. We hebben ook twee 

themabadkamers, een jungle en een savanne. Met speciale muziek, behang, projectie van 

beelden en kleuren; Bernadette kan er volop van genieten.” “Deze snoezelbadkamers zijn 

echt een waardevolle aanvulling op de zorg die wij bieden. En je komt er zelf ook even tot 

rust tijdens het badritueel,” lacht Monique. Ook de bezoekjes van de miMakker hebben een 

bijzonder effect op Bernadette. Deze clown maakt diepgaand een-op een contact op een 

non-verbale manier. 
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Het goede behouden 

“De familie en ik zijn heel tevreden,” geeft Wilma aan. “De medewerkers voelen zich 

verantwoordelijk en laten dat ook echt zien. Ze geven hun ogen en oren heel goed de kost in 

het belang van Bernadette, ze zien haar echt. We denken samen in dezelfde richting om 

voor Bernadette het goede te doen. Vanuit een open houding bespreken we de aanpak, ook 

in mindere tijden als Bernadette ziek is bijvoorbeeld. Werkt iets niet, dan geven ze dat ook 

aan. Ze verschuilen zich niet en stellen het welzijn van Bernadette echt centraal. Toch maak 

ik me wel ongerust. De druk op de medewerkers is door de coronacrisis nog groter 

geworden dan deze al was. En juist in deze tijd is het aantal bewoners in de groep 

toegenomen. Dat gaat naar mijn idee ten koste van de zorg en de aandacht voor de 

bewoners. Ik maak me natuurlijk sterk voor het welzijn en het welbevinden van Bernadette. 

Maar de zorg voor deze groep bewoners is zwaar. Om dit werk vol te houden, is het van 

belang dat de medewerkers er voldoening uit blijven halen. Daarvoor is het nodig dat 

Daelzicht probeert de werkdruk te verminderen. Stabiel en goed werkgeverschap zorg voor 

een gezond werkklimaat en draagt bij aan een stabiele en goede leefomgeving voor de 

bewoners. Daar moet echt aandacht voor zijn, want de medewerkers doen fantastisch werk. 

Ik hoop echt dat ze de goede zorg die ze bieden, in de toekomst weten te behouden.” 
 

 

 

Toelichting bij deze doelgroep  
Toni Kroon, leidinggevende zorg, vertelt over deze doelgroep en de ontwikkelingen, 

kansen en dilemma’s die zij ziet binnen de doelgroep ‘mensen met een ernstig meervoudige 

beperking’: 

“Een bewuste ontwikkeling die we zijn gestart, is het werken volgens de LACCS-methode. 

Dit is een speciaal programma voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Het 

geeft handvatten die begeleiders kunnen gebruiken om deze cliënten zo goed mogelijk te 

kunnen ondersteunen en begeleiden. De gedragsdeskundige was al geschoold in deze 

methodiek en er was al les in gegeven maar nu worden ook echt de individuele 

medewerkers geschoold. Dat zou eigenlijk in 2020 gebeuren, maar vanwege corona is het 

uitgesteld naar 2021. Het geeft goede kansen om te kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de cliënt, ook al zit het vaak in de kleine dingen.” 
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Waar zie je uitdagingen? 

“Wat ik zie, is een worsteling als het gaat om indicaties en zorgprofielen. Dit herken ik ook 

vanuit mijn ervaring in de ouderenzorg. Zodra een cliënt een ‘hoger’ zorgprofiel heeft en 

intensievere zorg nodig heeft, is de ruimte binnen het zorgprofiel kleiner. Je hebt in die 

situatie bijna alle uren nodig voor de dagelijkse basiszaken, zoals eten, drinken, wassen en 

aankleden. Dat betekent dat er minder ruimte ‘over’ is voor de voor ons zo gewone zaken. 

De afgelopen jaren worden deze profielen steeds krapper gebudgetteerd vanuit de overheid 

en dat is lastig. We proberen daarbinnen steeds de juiste balans te zoeken.” 

Op welke manier speelde de coronacrisis een rol? 

“2020 was echt het jaar van corona en alle beperkingen die daarbij horen, zoals een strenge 

bezoekregeling en een andere indeling van de dag. Cliënten kregen opeens een ander ritme. 

Ze waren bijvoorbeeld gewend om naar dagbesteding te gaan, maar zaten opeens de hele 

dag binnen in de eigen woongroep. De leefwereld werd een stuk kleiner. Waar de deuren 

naar andere afdelingen eerder gewoon open stonden, moesten die gesloten worden om 

besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk gaan die deuren op een gegeven 

moment ook wel weer open, maar het is heel lastig nu we letterlijk weinig ruimte kunnen 

bieden. We doen natuurlijk ons best om de daginvulling zo goed mogelijk te organiseren, 

gaan zoveel mogelijk met cliënten naar buiten. We hebben in dat opzicht geluk gehad dat we 

zo vaak mooi weer hadden. De coronaperiode heeft echt z’n impact gehad, dat is natuurlijk 

overal zo. 

Misschien hebben cliënten er nog wat minder last van dan hun ouders of familie. Op een 

gegeven moment mocht dat nog maar met 1 bezoeker per dag, dat was echt een worsteling. 

Cliënten zijn blij als hun ouders er weer zijn, maar voor ouders was dat tegelijkertijd ook heel 

moeilijk. En dat geldt ook voor de begeleiders, want zij moeten ook met deze lastige situatie 

om weten te gaan. 

Toch hebben we in 2020 ook mooie dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld 

voorbereidingen getroffen om drie nieuwe zorgbadkamers te realiseren. Die zijn nu, in 2021, 

net in gebruik genomen. Daarmee zijn nu alle badkamers geheel gericht op beleven en 

sfeer. Dat is heel mooi om te zien.” 

Wat zeggen medewerkers in de teamreflecties over 

‘persoonsgerichte zorg’?  
Wat gaat goed? De cliënten komen altijd op de eerste plek. Zo wordt er geprobeerd de 

cliënten een zo passend mogelijke dagbesteding aan te bieden aansluitend op de individuele 

wensen en mogelijkheden, ondanks de beperkingen waar we momenteel in leven vanwege 

het coronavirus. 

Wat kan beter? Teams geven zelf aan dat de support gedachte meer uitgedragen mag 

worden. Ze geven aan dat er nog regelmatig wordt naar wat wij als professionals goed/niet 

goed vinden en niet altijd naar wat de cliënt wil. 

  



18 
 



19 
 

De opvoeding van je dochter overdragen aan een ander is bepaald geen gemakkelijke 

beslissing. Zeker niet als je zielsveel van je kind houdt. Lina weet er alles van. 

Wekenlang zat ze in tweestrijd; deed ze er wel goed 

aan, kon ze het wel maken, waar zou haar meisje 

terechtkomen? Uiteindelijk zag ze geen andere weg 

en vertrouwde ze Mila toe aan de liefdevolle zorg van 

gezinshuisouder Sandra en haar man Patrick. Lina 

vond dat Mila meer verdiende dan zij haar kon geven.  

 

Structuur gewenst 

Lina: “Mila is anders dan andere kinderen. Het is moeilijk om contact met haar te maken, ze 

is erg in zichzelf gekeerd en reageert anders dan je verwacht. Ik vond het ingewikkeld om 

daar goed mee om te gaan. In mijn cultuur geven we kinderen in hun eerste levensjaren veel 

ruimte. We vinden het belangrijk dat een kind zich fijn en geaccepteerd voelt en stellen niet 

zo’n strenge grenzen. Om zich te kunnen ontwikkelen bleek Mila meer behoefte te hebben 

aan structuur dan ik haar kon bieden.” 

 

Als liefde niet voldoende is 

Lina heeft niet alleen te maken met de cultuurverschillen tussen Nederland en Syrië. Ze 

stond er in de opvoeding van Mila ook nog alleen voor. Lina: “Mila was nog maar een baby 

toen haar vader en ik uit elkaar gingen. Onze zoons werden aan hem toegewezen en Mila 

bleef bij mij. Het was heel lastig en het ging ook niet goed met mijzelf. Ik kreeg wel hulp van 

mijn moeder, maar een stabiele 

situatie heb ik Mila niet kunnen 

bieden. Ik gaf haar veel liefde, maar 

ik merkte dat ze meer nodig had. 

Mila verloor zich in de digitale 

wereld en speelde het liefst de hele 

dag op haar telefoon. Ik wist het 

gewoon niet meer en maakte me 

vooral veel zorgen. Als ik iets van 

haar vroeg kreeg ze huilbuien of 

driftbuien, ik kreeg niets van haar 

gedaan. Ik zag geen uitweg meer 

en heb hulp gezocht.” 
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Het beste voor Mila 

Omdat Mila weinig contact maakt en zich niet optimaal ontwikkelt, gaat ze naar speciaal 

onderwijs. Ook bureau Jeugdzorg is al vroeg in beeld. Uiteindelijk komen er van alle kanten 

signalen dat er dringend iets moet gebeuren. De mogelijkheid om Mila in een ander gezin te 

laten opgroeien wordt besproken. Hoe moeilijk ze het ook vindt, heel langzaam went Lina 

aan het idee. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt bij Daelzicht de vraag 

neergelegd of er een gezinshuis is dat goed bij Mila past. De gedragsdeskundige van 

Daelzicht oordeelt positief; een gezinshuis zou voor Mila een goede optie zijn. Nu nog een 

geschikt gezin.   

 

Stabiele basis 

Sandra en Patrick mochten 9 jaar geleden hun dochter Jade adopteren. Jade kwam ter 

wereld in Florida (VS) en werd een week na haar geboorte opgenomen in het gezin. Ze 

hadden zich verzoend met het idee dat hun gezin uit drie personen bestond. Sandra werkt al 

zo’n 25 jaar bij Daelzicht en heeft het daar (nog altijd) prima naar haar zin. Haar 

leidinggevende Bernadet ziet in Sandra de ideale gezinshuisouder en maakt dat regelmatig 

kenbaar. In eerste instantie wuift ze het idee weg, omdat haar leven eigenlijk wel mooi in 

balans is. Toch laat het haar niet helemaal los. Sandra: “Daelzicht heeft goede ervaringen 

met gezinshuisouders; het idee bleef in mijn hoofd rondspoken. Ik weet hoe belangrijk het 

voor een kind is om op te groeien in een stabiele omgeving en eigenlijk was er best nog wel 

ruimte binnen ons gezin. Patrick en ik hebben er veel over gesproken samen. We hadden 

natuurlijk een behoorlijk traject doorlopen voordat we onze dochter konden adopteren. We 

weten wat we aankunnen. Uiteindelijk waren we allebei enthousiast en het leek ons ook 

waardevol voor Jade. De uitdaging dat het een kindje met een zorgbehoefte zou zijn, 

prikkelde ons eigenlijk wel. Ervaren en leren dat iedereen anders is, zie ik als een verrijking 

van het leven. We hebben Jade op haar eigen niveau betrokken bij onze gedachten, haar 

stem was voor ons van belang. Samen hebben we de knoop doorgehakt en toen kwam Mila 

op ons pad. Mila is 8 en sluit qua leeftijd en belevingswereld goed aan bij Jade. Het resultaat 

is ons multiculti-gezin.” 

 

Inzicht en overzicht 

Mila woont sinds augustus 2020 in het 

gezin van Sandra. Sandra: “Het is 

natuurlijk een vreemde tijd door 

corona en alle beperkingen die daarbij 

horen. Maar misschien heeft het ook 

wel voordeel opgeleverd in onze 

situatie. Je bent in deze periode erg 

gericht op je eigen gezin en je eigen 

omgeving. Mila heeft rustig kunnen 

wennen aan ons en wij aan haar en 

voor Jade is het hartstikke gezellig. 

Het geeft ruimte om een band op te 

bouwen en als gezin naar elkaar toe 

te groeien. Om Mila de kans te bieden zich te ontwikkelen is het van belang dat ik haar goed 

volg. Mijn jarenlange ervaring met deze doelgroep komt heel goed van pas. Ik heb contact 

met alle instanties en alle hulpverleners en ik kan snel schakelen als dat nodig is, je kunt de 

lijnen op deze manier heel kort houden.” 
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Volgen en bijsturen 

In de periode van online onderwijs zag Sandra ook wat Mila vanuit school kreeg 

aangeboden. Sandra: “Omdat Mila nauwelijks praat, is het moeilijk om contact te maken en 

in te schatten wat in haar hoofdje omgaat. Naar ons idee werd ze niet aangesproken op haar 

niveau, waardoor ze zich nog meer afsloot. Ik heb de juf laten zien wat we haar thuis 

aanbieden en hoe dat gaat. In goed overleg is Mila naar een andere groep gegaan. Samen 

met school zoeken we de juiste balans tussen haar uit te dagen en haar niet te overvragen. 

Want wanneer Mila in de weerstand schiet, bereiken we haar niet meer. In die goede 

samenwerking zit een enorme meerwaarde.” 

 

Structuur maar ook meebewegen 

Sandra: “Omdat we veel tijd thuis doorbrengen, kon ik allerlei handigheden inpassen om 

haar voldoende structuur en voorspelbaarheid te bieden zonder dat ze het ervaart als 

strenge regels. We onderhandelen over schermtijd en ongemerkt krijg ik mee dat ze een 

prima inzicht heeft in tijd. Gaan we samen iets doen, dan bereid ik haar daar rustig en 

duidelijk op voor. Als ze uit school komt laat ik haar eerst even de dag verwerken, lekker 

chillen op de bank met haar telefoon. Natuurlijk gaat het niet altijd vlekkeloos en dan is er 

voor Mila net als voor Jade dat derde treetje op de trap, hoezeer ze daar ook aan moest 

wennen. We merken dat ze op haar gemak is en dat ze groeit. Mila knuffelt graag, praat ook 

al iets meer en ze weet steeds beter haar emoties te benoemen.” 

 

Zo gewoon mogelijk 

Een gezinshuis biedt kinderen veiligheid en de kans zo normaal mogelijk op te groeien. Mila 

trekt zich op aan de positieve invloeden en deelt haar passie voor dansen en gamen met 

Jade. “Samen zijn ze graag gezien in de wijk en de trampoline van de buren is favoriet, 

omdat die beter veert dan de onze”, lacht Sandra. “Het gaat allemaal heel natuurlijk en dat is 

precies wat we willen.” Lina en Sandra hebben goed contact. Lina voelt zich beter nu ze de 

zorg voor Mila kan delen en minder spanning ervaart. Mila mag dan ook om het weekend bij 

haar logeren. Sandra: “Lina is en blijft Mila’s moeder. Hoe goed ik ook voor haar zorg en hoe 

graag ik wil dat ze zich ontwikkelt, ik ben haar gezinshuisouder. De hechte band tussen Lina 

en Mila is prachtig en van onschatbare waarde. En Mila heeft een praktische oplossing 

gevonden om duidelijk te maken over welke moeder ze het heeft, ze noemt ons gewoon 

allebei bij de voornaam.” 

 

Ruimte om te groeien 

Wat de toekomst brengt is niet te zeggen. Mila heeft veel kenmerken die passen bij autisme, 

maar in hoeverre haar ontwikkeling terug te voeren is op de omstandigheden in haar vroege 

jeugd, is onduidelijk. Sandra: “Belangrijk is nu dat ze kansen krijgt en zich veilig en prettig 

voelt. Vandaaruit ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Het fijne is dat ik op een professionele 

organisatie terug kan vallen waarin ik goed de weg weet. Samen met de gedragsdeskundige 

maken we een plan en volgen we haar ontwikkelingen. En ook de coördinerend begeleider 

en de toeziend voogden van bureau Jeugdzorg kijken mee. Als het nodig is stellen we het 

plan bij. En ik heb veel contact met Lina over hoe het gaat.” Lina vult aan: “Het belangrijkste 

is dat Mila zich goed voelt en groeit. Ik hoop dat mijn situatie ooit zo stabiel wordt dat ik haar 

samen met een lieve man weer kan opnemen in mijn eigen gezin. Maar ik zal het geluk van 

Mila altijd vooropstellen. Als dat betekent dat ze beter bij Sandra kan blijven, dan is dat zo.” 

Het is duidelijk dat beide moeders het allerbeste willen voor Mila. Als je haar vrolijke snoetje 

ziet, kun je je daar alles bij voorstellen. 
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De naam van de moeder van Mila is vanwege privacyredenen aangepast. 

 

 

 

Gezinshuizen: ontwikkelingen, kansen en dilemma’s 
Bernadet Vervoort, leidinggevende zorg, vertelt over de ontwikkelingen, kansen en 

dilemma’s die ze ziet bij de woonvorm gezinshuizen: 

“We zijn op dit moment bezig om kwaliteitscriteria op te stellen voor onze gezinshuizen. 

Deze vernieuwde criteria vormen een belangrijke basis voor onze aanpak, en zijn gericht op 

het versterken van de kwaliteit van de gezinshuizen. De criteria zijn op landelijk niveau 

ontwikkeld naar aanleiding van aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  

We willen goed kunnen volgen hoe het met het kind en de gezinshuisouder gaat. Dat 

verloopt in een gezinshuis anders dan in een reguliere woongroep. Dat kun je misschien ook 

wel begrijpen: in een gezinshuis ben je alleen aan het werk, als ouder. Het is een andere 

setting, zonder een team bestaande uit andere collega’s die feedback geven. Als 

gezinshuisouder geef je je eigen draai aan je werk en aan de opvoeding van het kind. Zeker 

als er nog andere (eigen) kinderen in het gezin aanwezig zijn. De gezinshuisouder is de 

deskundige: hij of zij weet het beste hoe het met het kind gaat. Daarbij vindt nauwe 

samenwerking plaats met verschillende collega’s vanuit andere disciplines, zoals de 

gedragsdeskundige en coördinerend begeleider. In die samenwerking staan ook flexibiliteit 

en professionaliteit centraal. 

We vinden het als zorgorganisatie belangrijk dat we kwaliteitscriteria en toetsmomenten 

beter gaan vastleggen. Daar zitten natuurlijk ook landelijke eisen aan verbonden. Die zijn 

verwerkt in onze eigen beleidsstukken, waarbij we goed hebben gekeken naar wat wij als 

Daelzicht belangrijk vinden voor de kinderen die opgroeien binnen deze woonvorm. Op deze 

manier zullen we nog meer kwaliteit gaan leveren in de gezinshuizen. Niet dat we dat nu niet 

doen! Want we kunnen absoluut stellen: de kinderen die er nu wonen, zitten goed op hun 

plek. Het is toch fantastisch als een kind in een gezin kan opgroeien? Dat zien we heel 

graag. 

Over de woonvorm  

In een gezinshuis wonen kinderen met een verstandelijke beperking in huis bij een 

medewerker van Daelzicht. Dat is de basis van deze kleinschalige woonvorm: wonen in 

een normale woonomgeving met op de achtergrond deskundige ondersteuning. De 

leefsituatie is zoveel mogelijk gelijk aan die van een gewoon gezin. Er wonen 

gezinshuisouders met mogelijk eigen kinderen en maximaal drie kinderen met een 

beperking die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. 

Begeleiding en opvoeding van het kind wordt geboden door steeds dezelfde 

volwassenen. Zo kan het kind zich in een zo gewoon mogelijke situatie ontwikkelen. Het 

gezinshuis is een veilige plek en een duidelijke en overzichtelijke leefsituatie. We vinden 

het belangrijk om het contact met ouder(s) in stand te houden, indien mogelijk. 
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Waar zitten de dilemma’s? 

“Een moeilijkheid is de indicatiestelling. De doelgroep van de gezinshuizen zijn kinderen met 

een beperking van 0 tot 20, 21 jaar. Eigenlijk zolang ze ‘kind’ kunnen en mogen zijn. Je weet 

bij (jonge) kinderen natuurlijk niet hoe zij zich zullen ontwikkelen. Veel kinderen hebben een 

Jeugdwet-indicatie, bijvoorbeeld juist vanwege hun ontwikkelingskansen. Zij hoeven 

misschien niet hun hele leven in een zorginstelling te wonen; in het gunstigste geval 

natuurlijk niet. Maar voor een zorgorganisatie zoals Daelzicht heeft dat wel gevolgen als het 

gaat om bijvoorbeeld financiën. Daar is dan ook veel aandacht voor, want naast het bieden 

van passende zorg, is ook een gezonde bedrijfsvoering belangrijk. We kijken samen met de 

collega’s van onze afdeling Business Control naar de beste manier om hiermee om te gaan.”  

En welke kansen zie je? 

“Als ik breder kijk naar de doelgroep Kind, Jeugd en Gezin, zie ik ook mooie ontwikkelingen 

ontstaan. Zo zijn we bezig met de voorbereidingen een nieuwe woongroep te realiseren voor 

jongeren van 15-18 jaar. Deze groep zal in mei 2021 starten. 

Er zijn doorlopend vacatures voor gezinshuisouders; het is een bijzonder beroep dat echt bij 

je moet passen. Omdat we zien dat er een stijgende vraag is naar woonplekken voor (jonge) 

kinderen, zijn we aan het onderzoeken of we voor deze kinderen een nieuwe woongroep 

kunnen starten. Zodat we deze kinderen allereerst een veilige woonplek kunnen bieden, en 

daarna in afstemming met o.a. de gedragsdeskundige en coördinerend begeleider kunnen 

bepalen wat op de lange termijn de best passende woonplek is voor het kind. Of dat nu een 

gezinshuis is, of een woongroep” 

Wat zeggen medewerkers in de teamreflecties over 

‘borging van veiligheid’?  

Wat gaat goed? Veranderingen in hulpvragen van cliënten hebben een effect op de 

veiligheid die zij ervaren. Daarom zet Daelzicht in op scholingen voor medewerkers, om hun 

kennis te vergroten. Het welzijn van de cliënt en kwaliteit van leven staan immers centraal. 

 

Wat kan beter? Een voorwaarde voor het leveren van veilige zorg is stabiliteit in teams. Een 

aantal teams geven aan dat, vanwege de komst van nieuwe medewerkers in het team, een 

nieuwe dynamiek is ontstaan. Vanwege de ‘nieuwe gezichten’ ervaren cliënten niet meer de 

veiligheid is die er eerst wel was. De vertrouwensband dient opnieuw opgebouwd te worden. 
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In het vorige kwaliteitsrapport zijn een aantal thema’s benoemd die in 2020 een belangrijke 

rol zouden spelen. We hebben ons best gedaan om voortgang daarop te laten plaatsvinden, 

om zo de zorg en ondersteuning (en de processen die daarmee te maken hebben) te 

verbeteren en te ontwikkelen. We hebben o.a. gewerkt aan de volgende onderwerpen: 

Focus op de zorg en ondersteuning 

In 2020 zijn een aantal consultatiesessies georganiseerd waarbij leidinggevenden van de 

zorg, medewerkers van de ondersteunende diensten en de behandeldienst werden 

uitgenodigd mee te denken  over de volgende stap in onze strategie. Ook de 

Ondernemingsraad en Raad van Toezicht hebben meegedacht. 

Heel duidelijk kwam naar voren dat het belangrijk is om de juiste focus te hebben: focus op 

de kwaliteit van zorg én focus op de kwaliteit van de daarvoor nodige ondersteuning. 

Iedereen heeft hierin een rol. Om deze focus goed te kunnen organiseren, is gekeken naar 

hoe we onze organisatie optimaal daarvoor kunnen inrichten. 

Goed functionerende ondersteunende afdelingen zijn essentieel voor het bieden van 

passende zorg. Op verschillende wijzen voegen zij waarden toe aan de zorg. Of het nu 

ondersteuning betreft met tastbaar resultaat (bijvoorbeeld facilitaire ondersteuning of 

huisvesting) of op de achtergrond (financiën).  

  

In 2021 zal verder vorm worden gegeven aan het vinden van een optimale samenhang 

tussen zorg en ondersteuning. Ondersteuning wordt operationeel georganiseerd in de 

nabijheid van Daelzicht-teams in de zorg en op tactisch niveau in nabijheid van 

leidinggevenden Zorg; met hiërarchische aansturing door de betreffende ondersteunende 

dienst. De manier waarop wij dat gaan doen hebben wij uitgewerkt in een korte notitie: 

Doorontwikkeling strategie Daelzicht, de volgende stap.  

  

Lees meer over deze ontwikkelingen in hoofdstuk 5: de vooruitblik naar 2021. 

Doorontwikkeling Daelzicht-teams 

In 2018 hebben we onszelf de vraag gesteld wat nodig is om nu en in de toekomst goede zorg 

te kunnen blijven bieden; zorg die aansluit bij de vraag van de cliënt. De richting die wij hebben 

gekozen komt er kort gezegd op neer dat mensen die zorg verlenen ook zoveel mogelijk zelf 

moeten kunnen regelen om dat zo optimaal en eenvoudig mogelijk te kunnen doen. Dat 

brengen we tot uitdrukking in de term: ‘Daelzicht-teams’. De komende jaren werken we verder 

aan de ontwikkeling hiervan. In het kwaliteitsrapport van 2019 hebben we jullie meegenomen 

in de ontwikkelingen en in 2020 heeft dit verder vorm gekregen. 

Een Daelzicht-team laat zich als volgt omschrijven:  

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

werkt vanuit de supportgedachte;  

 Het is een taakvolwassen team dat zelfreflectie inzet, open communiceert, 

resultaatgericht werkt en ondernemerschap toont;  
 Het team onderhoudt haar vakmanschap, en draagt dit uit. 
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2020 was een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. Veel zaken konden niet doorgaan 

zoals gepland en dat gold ook de Daelzicht-teams. Toch is er ontwikkeling zichtbaar. Teams 

hebben in deze tijd, bewust of onbewust, in sterke mate gefunctioneerd volgens de 

uitgangspunten en kenmerken van een Daelzicht-team. Het afgelopen jaar is de regie bij de 

teams gelegd als het gaat om de invulling en uitvoering van de coronamaatregelen. Teams 

hebben maatregelen vertaald naar de specifieke situatie van hun locatie of van de 

individuele cliënt. Deze werkwijze was in het begin wennen, maar later voelden teams de 

ruimte en mogelijkheden om zelf beslissingen te maken. Een goed voorbeeld is de invulling 

van de bezoekregeling: Daelzicht stelt kaders gebaseerd op de landelijke maatregelen en 

teams maken zelf een afweging over de mogelijkheden/risico’s en bekijken per situatie hoe 

de bezoekregeling op de locatie kan worden toegepast. Door deze aanpak werden teams in 

hun kracht gezet en ontstonden er mooie teaminitiatieven. 

  

Daarnaast heeft in diverse teams teamcoaching plaatsgevonden op het gebied van 

taakvolwassenheid. Tot slot is er in 2020 via de teamreflectie aandacht geweest voor de 

thema’s supportgedachte, taakvolwassenheid en vakmanschap (zie de bijlage Kwaliteit en 

veiligheid in cijfers). 

  

In 2021 vindt in gemengd gezelschap een evaluatie plaats over de gezette stappen op het 

gebied van de Daelzicht-teams. Tevens wordt met de Raad van Toezicht gesproken over dit 

thema. Het vervolg wordt bepaald aan de hand van de verzamelde input en informatie. 

Daarnaast wordt in 2021 gewerkt aan de ontwikkeling van het scholingsprogramma Support 

en een studiegids op het gebied van vakmanschap. 

 

Passende en duurzame huisvesting 

Goede zorg en ondersteuning bieden. Afgestemd op wat iemand kan, wil en nodig heeft. 

Daar zetten we ons bij Daelzicht elke dag voor in. Daar is o.a. passende huisvesting voor 

nodig. Woon- en werkplekken die aansluiten bij de behoeftes en wensen van bewoners, 

bezoekers en medewerkers.  En die passen bij de kwaliteit en het comfort die we als 

zorginstelling willen bieden. Daarom investeert Daelzicht de komende jaren op verschillende 

plekken in (nieuwe) huisvesting. In 2020 hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het 

gebied van huisvesting. 

Noord-Limburg 
Op ons terrein Savelberg in Koningslust hebben we tijdelijke woningen gerealiseerd die voor 

langere tijd (naar verwachting zo’n 10 jaar) blijven staan. We noemen dat ook wel semi-

permanente bouw. Er zijn 36 appartementen opgeleverd op de plek van de Hertenwei aan 

de De Koningstraat. Op 22 juni 2020 is deze nieuwe huisvesting in gebruik genomen. 

Cliënten en begeleiders hebben het er fijn. We zijn trots op deze mooie ontwikkeling. 

Het tweede huisvestingsproject in Noord-Limburg vindt plaats in Sevenum, een leuk dorp 

waar Daelzicht een nieuw woon/zorggebouw met 24 appartementen realiseert. Het nieuwe 

complex is gelegen aan de Van Reiffenburgstraat, maar krijgt na oplevering een eigen straat-

naam: Thissenhofje. De werkzaamheden voor de nieuwbouw zijn in april 2020 gestart en 

duren naar verwachting tot mei 2021. Cliënten en hun familie en medewerkers staan te 

popelen om het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. 



26 
 

Midden-Limburg 
Het nieuwbouwproject Hof van Heel voorziet in de bouw van 50 appartementen op de hoek 

van de Heerbaan en de Rector Driessenstraat in Heel. Precies op de plek van het 

voormalige klooster Huize Sint Joseph, het oude hoofdgebouw van Daelzicht. Het nieuwe 

appartementencomplex krijgt net zoals het oorspronkelijke kloostergebouw een L-vorm. Aan 

alles is gedacht, zodat de toekomstige bewoners en begeleiders er prettig en veilig kunnen 

wonen en werken. De oplevering is verwacht in april 2021. 

 

Ook troffen we voorbereidingen voor de start van de bouw van vervangende huisvesting van 

Cocon in Heel. Op ons terrein aan de Heerbaan gaan we twee identieke woon-

zorggebouwen met elk 20 eenpersoonsappartementen realiseren. De appartementen zijn 

geschikt voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben en verschillende zorgvragen 

hebben. De start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2021. De bouw duurt naar 

verwachting een jaar. Het streven is dat het project in het eerste kwartaal van 2022 klaar is 

en dat daarna de cliënten hun intrek kunnen nemen.  

Zuid-Limburg 
Diverse locaties van Daelzicht in regio Zuid sluiten niet meer voldoende aan bij de kwaliteit 

en het comfort dat Daelzicht als zorgorganisatie wil bieden. Daarom investeren we in nieuwe, 

vervangende huisvesting voor 106 cliënten van Daelzicht. Daelzicht onderzoekt in Zuid-

Limburg meerdere nieuwbouwlocaties.  

Op 10 juli 2020 is een intentieovereenkomst getekend tussen de Raad van Bestuur en 

projectontwikkelaar Zorgplus Vastgoed Groep, voor de bouw van 44 zorgwoningen in 

Geleen. De plannen worden nog uitgewerkt en zijn nog niet concreet. 

Visies voor onze doelgroepen en producten 
Een visie is belangrijk omdat deze aangeeft waar je voor staat en waar je naartoe wil. 

Daarom ontwikkelen we voor onze doelgroepen en producten vernieuwde visies. Dit dient 

vervolgens o.a. als basis voor de scholing van vakbekwame medewerkers en het 

organiseren van randvoorwaarden (zoals afspraken met het zorgkantoor). In 2020 hebben 

we een aantal stappen hierin gezet. 

Visie Kind, jeugd & en gezin 
Passend binnen onze strategie is in 2020 een visieontwikkeling binnen Kind, jeugd en gezin 

in gang gezet. De visie is een doorvertaling van onze algemene zorgvisie en luidt als volgt: 

 

Bij Daelzicht word je gezien. 

En een kind zien, is de ouder zien! 

 

De gedachte hierachter is dat het essentieel is om kennis te maken en te hebben van de 

thuisomgeving van het kind. Wij hebben veel aandacht voor de relatie tussen ouder en kind. 

Daarom is zorg dichtbij huis zo belangrijk. Samen met het kind, de ouder en/of het gezin 

zetten we stappen, passend bij de levensfase van het kind. Om zo (letterlijk en figuurlijk) te 

kunnen groeien. 

 

Een doel van de visieontwikkeling van Kind, jeugd en gezin is het creëren van een 

herkenbaar dienstverleningsaanbod, het versterken van de interne keten, het aantrekken en 

behouden van initiatiefrijke en daadkrachtige medewerkers en om Daelzicht op de kaart te 
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zetten als een zorgaanbieder met wie men wil samenwerken. In 2021 zal de ontwikkeling en 

implementatie van de visie voortgezet worden. Daarbij hoort o.a. een marktonderzoek, dat 

inzicht zal geven in de kansen, bedreigingen en de te maken keuzes ten aanzien van ons 

aanbod. Hierdoor kunnen onze toekomstige keuzes duidelijk onderbouwd worden. 

Visie Ambulant 
Om onze ambulante ondersteuning verder te verbeteren, is in 2020 hard gewerkt aan de 

brede implementatie van onze vernieuwde zorgvisie. Ook nieuw in 2020 was de introductie 

van een aantal coördinerend begeleiders binnen Ambulant. Zij zijn gestart met het creëren 

van eenduidige werkwijzen voor alle gemeente- en wijkteams van Daelzicht.  

Daarnaast is de digitale dienstverlening binnen ambulant geoptimaliseerd, zodat efficiënter 

en transparanter gewerkt kan worden. Hierdoor is de registratie van ambulante zorg 

verbeterd. In 2019 zijn medewerkers gestart met de Zorgapp en in 2020 is de zorgregistratie 

overgegaan van Plancare naar ons nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier, genaamd ONS. 

Tenslotte is tijdens de coronacrisis ingezet op beeldbellen met Vicasa. Omdat beeldbellen 

van grote toegevoegde waarde bleek, zal deze digitale ondersteuningsvorm structureel 

worden ingezet (daar waar het wenselijk is).  

In 2021 zal de visie van Ambulant verder doorontwikkeld worden. 

Visie Dagbesteding 
Een nieuw opgezette werkgroep, bestaande uit medewerkers werkzaam in of betrokken bij 

de dagbesteding, heeft in 2020 verder gewerkt aan de visieontwikkeling van dagbesteding. 

De visie is opgebouwd rondom de supportvisie, waarin de cliënt wordt gerespecteerd als 

volwaardig persoon die zo veel mogelijk zelf invulling mag geven aan het leven. 

Dagbesteding is een belangrijk deel van het leven van cliënten en stimuleert de eigen kracht 

en talenten. Daarom staat de wens van de cliënt en de ondersteuningsvraag centraal bij de 

keuze voor dagbesteding. De participatiehorizon (zie bijlage 3) wordt gebruikt als instrument 

om de behoefte aan participatie van de cliënt weer te geven, en activiteiten mee in te richten. 

De visie wordt in 2021 vastgesteld en zal daarna worden geïmplementeerd. 

Werving en inzet van personeel 
In 2020 lag de focus op het werven en behouden van goede medewerkers. Dit is in de 

praktijk gebracht door onze eigen bezetting uit te breiden en de inzet van ‘personeel niet in 

loondienst’ te verlagen. Hier is hard aan gewerkt en met succes: de eigen bezetting is flink 

gegroeid in de zorg en de flexpool is eveneens gegroeid. We werven proactief, nog voordat 

vacatures ontstaan. Zo ontstaat er minder vaak een ‘gat’ tussen het vertrek van een 

medewerker en de start van een nieuwe medewerker, wat de stabiliteit in de teambezetting 

vergroot. Daarnaast is gestart met wekelijks overleg met de leidinggevenden zorg, waardoor 

de samenwerking verbeterde. 

 

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt blijft het van belang om de markt te benaderen op 

een manier die bij de actualiteit past. Vanuit dat uitgangspunt is een project rondom 

arbeidsmarktcommunicatie gestart en hebben we onze zorgkanjer-campagne en de 

aanbrengpremie-actie gelanceerd. Verder deed Daelzicht met succes mee aan diverse 

online banenmarkten. Daarnaast is in 2020 een verbetering in gang gezet om de kwaliteit en 

het proces rondom ‘personeel niet in loondienst’ te verbeteren. Ook zien we dat onze 

ambassadeurs en andere professionals steeds vaker hun verhalen over Daelzicht delen op 
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bijvoorbeeld scholen en hun eigen social media. Ook dat werpt zijn vruchten af. Op al deze 

manieren versterkt Daelzicht haar positie op de arbeidsmarkt.  

 

Natuurlijk was de coronacrisis van invloed op de werving en inzet van medewerkers. In deze 

periode is daadkrachtige, passende werving gestart, waaruit succesvolle plaatsing van 56 

tijdelijke werknemers is voortgekomen. Ondanks de coronacrisis is onze personele bezetting 

verbeterd. We zijn trots op deze ontwikkelingen. 

 

Tenslotte is in 2020 gewerkt aan de doorontwikkeling van de strategische 

personeelsplanning. Doel daarbij is om de inzet van personeel kwalitatief en kwantitatief op 

peil te houden, rekening houdend met de toekomst. Dit is een continu proces. Daarom wordt 

in 2021 opnieuw een uitgebreide analyse gedaan en wordt de werving op uitstroom 

voortgezet. Ook de verdere opbouw van de flexpool en de afbouw van ‘personeel niet in 

loondienst’ wordt gecontinueerd. Ieder jaar wordt op basis van analyse en planvorming een 

betere voorspelling gemaakt over de opleidings- en personeelsbehoefte. 

Optimaliseren van ondersteuning voor medewerkers 
In 2020 is verder invulling gegeven aan de kortetermijnvisie van Informatisering, waarbij we 

ons hebben gericht op:  

 De aanbesteding van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

 De inrichting van een nieuwe digitale werkplek 

 De operationalisering van zorgtechnologie 

Elektronisch Cliënten Dossier 
In 2020 heeft een marktverkenning plaatsgevonden voor een nieuw Elektronisch Client 

Dossier, waarbij ONS van ontwikkelaar Nedap als beste applicatie uit de bus kwam. Het 

huidige ECD voldoet niet (meer) aan een aantal belangrijke eisen die we gesteld hebben. 

Met de vervanging van het huidige ECD door ONS willen we o.a. het volgende bereiken: 

 De cliënt centraal stellen en onderlinge samenwerking organiseren (multidisciplinair 

werken). 

 Eem efficiënte (en eenvoudige) applicatie waardoor betere ondersteuning van de 

processen (zorg en administratief) tot stand komt.  

 Meer gebruikersgemak en een kortere inwerktijd voor nieuwe medewerkers; 

 Koppelingen met andere applicaties van Daelzicht; 

 Medewerkers, maar ook cliënten en verwanten kunnen ermee werken (koppeling met 

het Cliënt en Verwant Portaal) 

 Regulier beheer van ONS kan door de applicatiebeheerders van Daelzicht zelf 

uitgevoerd worden. 

 

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de ingebruikname van het nieuwe ECD. Zo 

zijn trainingen voor behandelaren, ambulante zorgmedewerkers en leidinggevenden 

verzorgd. In 2021 wordt ONS gefaseerd geïmplementeerd: eerst de administratie en 

halverwege het jaar zullen de hele cliëntdossiers overgaan naar ONS.   

Nieuwe digitale werkplek  

In 2020 is een nieuwe, verbeterde digitale werkplek (digitale omgeving waarbinnen we 

werken) in gebruik genomen. De vorige digitale werkplek bood beperkte functionaliteiten 
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voor dat wat we nodig hadden: continuïteit, snelheid en verbeterde functies. Daarom is deze 

nieuwe werkplek geïntroduceerd, die de basis is voor toekomstige innovaties. Ook heeft hij 

een ‘likje verf’ gekregen: de werkplek ziet er frisser en nieuwer uit. Daarnaast gebruiken we 

nu nieuwere versies van o.a. onze Office-programma’s (denk aan Word, Excel en 

Powerpoint). Ook zijn we overgegaan van Windows 7 naar Windows 10.  

Zorgtechnologie 

Daelzicht is gestart met een project rondom de operationalisering van zorgtechnologie. 

Zorgtechnologie gaat over de technologische toepassingen middelen die we inzetten binnen 

gebouwen (bijvoorbeeld camerabewaking), bij een cliënt (bijvoorbeeld bewegingssensoren) 

of ter ondersteuning van de zorgmedewerker (bijvoorbeeld zorgalarmering en smartphones). 

De inzet van zorgtechnologie is geen doel op zich; we zetten zorgtechnologie alleen in als 

het de cliënt ten goede komt. Tevens wordt met zorgtechnologie gestreefd naar het 

waarborgen van de veiligheid van cliënten en medewerkers, waarbij we handelen conform 

veiligheidsnormeringen aangaande informatiebeveiliging binnen de zorg.  

 

De grootste aanleiding van dit project is het kunnen meebewegen met de veranderende 

eisen en wensen uit het zorglandschap, maar vooral het kunnen garanderen van het huidige 

niveau van zorgverlening (en zelfs een verbetering daarvan). Daarnaast waren meerdere 

systemen verouderd en ontbraken afspraken over de inzet van zorgtechnologie. 

 

Zorgtechnologie zal eraan bijdragen dat cliënten minder afhankelijk worden van de 

zorgmedewerker. Daarom staat bij de inzet van zorgtechnologie de beleving van de cliënt 

centraal, waarbij we de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt niet uit het oog 

verliezen. Dit betekent dat we zoeken naar standaardproducten die breed in te zetten zijn. 

Deze borgen we binnen de vaste dienstverlening, waarmee we snelheid en beschikbaarheid 

garanderen. Daarnaast bieden we specifieke oplossingen, ook als die slechts voor één cliënt 

ingezet wordt. Bij de inzet van zorgtechnologie houden we ook rekening met de behoeftes 

van medewerker en organisatie. Mede door repetitieve handelingen te automatiseren, 

houden zorgmedewerkers meer tijd over voor het leveren van warme zorg aan onze cliënten. 

Zorgtechnologie ontzorgt! 

 

In 2020 zijn verschillende stappen gezet. Zo zijn randvoorwaarden en inrichtingsprincipes 

geformuleerd en is er een partner geselecteerd. Daarna is gestart met de invoering van de 

zorgtechnologie. In eerste instantie is hierbij gestart met de nieuwbouwtrajecten. Daarna 

volgt in 2021 de uitrol van de ‘nieuwe’ zorgtechnologie voor de gehele organisatie, en de 

verdere borging van de dienstverlening en de realisatie van het innovatieproces. Dit 

innovatieproces zal bijdragen aan het tijdig signaleren van ontwikkelingen in de markt, 

toetsing van deze ontwikkeling, en (indien relevant) ingebruikname van de innovatie.  
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In dit kwaliteitsrapport hebben we geprobeerd je mee te nemen in waar Daelzicht voor staat 

en waar we in 2020 mee bezig zijn geweest. Doel was ook om een inkijk te geven van de 

betekenis en invulling van onze strategie voor drie van onze doelgroepen. ‘Daelzicht, daar 

word je gezien’ betekent voor elk van deze doelgroepen iets anders. 

In de verhalen van Susanne, Bernadette en Mila zien we heel duidelijk dat kwaliteit van zorg 

ontstaat in de relatie tussen de cliënt, familie en vertegenwoordigers, en de professional. In 

de trialoog wordt gezocht naar wat voor de cliënt de best passende zorg is, en wat 

persoonsgerichte zorg en eigen regie voor hem of haar betekent. De verhalen laten ons ook 

zien dat deze zoektocht nooit echt ‘klaar’ is.  

Binnen Daelzicht vindt constante ontwikkeling plaats. Onze strategie bepaalt onze focus en 

helpt ons onze organisatie zó in te richten dat we steeds beter kunnen inspelen op 

veranderende zorgvragen van cliënten, rekening houdend met een krappe arbeidsmarkt.  

Wat waren belangrijke thema’s in 2020? 
 De ontwikkelingen binnen Huisvesting: we bouwen aan een toekomstbestendig 

woonaanbod, passend bij de verschillende doelgroepen van Daelzicht. Dit geeft een 

goede basis om in 2021 verder te ontwikkelen. 

 Ontwikkelingen op het gebied van Informatisering: de implementatie van nieuwe 

zorgtechnologie, inrichting van een nieuwe digitale werkplek en de voorbereidingen voor 

de uitrol van het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier ONS. 

 De voortgang bij de ontwikkeling van de visies op Kind jeugd en gezin, Ambulant en 

Dagbesteding. Dit geeft richting: een goede visie geeft aan waar we voor staan en waar 

we naartoe willen.  

 Ontwikkelingen binnen Dagbesteding: in 2020 openden we een aantal nieuwe 

dagbestedingsplekken, midden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de opening 

van de gezellige lunchroom Hertelik hepke en atelier Moeëj gemak in hartje Venlo. Dit 

gebeurde vanzelfsprekend binnen de kaders van de coronamaatregelen. 
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Wat nemen we mee uit de coronacrisis? 
In 2021 wordt het vervolg van onze strategie verder uitgewerkt. Dat doen we op 

verschillende gebieden. In dit hoofdstuk staat waar we in 2021 aan gaan werken. Daarbij is 

het herstel na de coronaperiode belangrijk om te benoemen. De coronacrisis raakt ons 

allemaal. Het heeft vanzelfsprekend effect op de acties en ontwikkelingen die we kunnen 

inzetten in 2021. Voorop staat dat we, ondanks alle coronamaatregelen, ons uiterste best 

doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten zo goed en normaal mogelijk te houden.  

 

Naast dat corona verdriet bracht, heeft het ons ook uitgedaagd en tot nieuwe inzichten 

gebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld cliënten bij wie de alternatieve vorm van dagbesteding (op 

de woongroep) zorgde voor veel rust en regelmaat. Deze cliënten hebben baat bij deze 

(tijdelijke) wijziging in hun dagelijkse structuur. 

 

Dankzij deze voorbeelden zien wij het als een kans om goed te bespreken wat we hebben 

geleerd van de coronacrisis: wat nemen we mee zodra de wereld weer teruggaat naar 

‘normaal’? Dit alles met als doel om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te 

verbeteren.  

Optimaal inrichten van onze organisatie 
‘Focus’ is een centraal thema als we kijken naar de vervolgstappen van onze strategie. 

Daarom is gekeken hoe we onze organisatie optimaal daarvoor kunnen inrichten. Dit gaan 

we in 2021 verder vormgeven. 

Focus op de zorg 

We zijn van plan om de organisatie van de zorg anders in te richten. Daarbij richten wij ons 

op twee zorgclusters: 

 Zorg in de wijk, met hierbij Ambulante ondersteuning en Kind, jeugd en gezin; 

 Zorg op de terreinen.  

 

Daarnaast gaan we ons afvragen: wat heeft elke doelgroep nodig? Het doel is de zorgvraag 

van de cliënt beter te zien en te kunnen vertalen naar een passend aanbod. Daarbij is er 

aandacht voor de (gerichte ontwikkeling van) expertise en specialisatie van medewerkers. 

Focus op ondersteuning 
Goed functionerende ondersteunende afdelingen zijn essentieel voor het bieden van 

passende zorg. Er komt daarom ook meer focus op de ondersteuning. Net zoals in de zorg 

staan ook hier Daelzicht-teams aan de basis. Centraal staat de wijze van ondersteuning aan 

de zorg en het niveau van taakvolwassenheid en vakmanschap. Ook is er aandacht voor 

expertiseontwikkeling en de samenwerking tussen ondersteunende diensten en de zorg. 

Organisatievorm 
Om de focus nog meer te kunnen leggen op de zorg, is een nieuwe, passende 

organisatievorm nodig. Dat betekent dat de twee zorgclusters meer zelfstandig worden en 

meer handelingsruimte nodig hebben om zaken te kunnen regelen. De ondersteunende 

diensten sluiten dan ook dicht aan op de zorgclusters om dat te kunnen faciliteren.   
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Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting 
In 2021 staan er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting op de planning:  

- De nieuwe woon/zorggebouwen Hof van Heel (Heel) en Thissenhofje (Sevenum) 

zullen worden opgeleverd. Cliënten, hun familie en medewerkers staan te popelen 

om de gebouwen in gebruik te kunnen nemen. Dat wordt heerlijk wonen en werken!  

- Duurzame en toekomstbestendige huisvesting blijft een prioriteit, daarom worden in 

2021 de masterplannen voor onze terreinen in Heel en Koningslust afgerond. Deze 

langetermijnplannen beschrijven hoe wij de terreinen de komende 15 jaar gaan 

ontwikkelingen. 

- We starten met de bouw van de vervangende huisvesting van Cocon in Heel. Deze 

woningen worden gebouwd voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben en 

verschillende zorgvragen hebben. 

Visieontwikkelingen 
In 2021 zorgen we voor voortgang bij de ontwikkeling van visies voor onze 

producten/doelgroepen. Zo worden de visies van Kind, jeugd en gezin en Dagbesteding 

geïmplementeerd en gaan we verder met de doorontwikkeling van de visie van Ambulant.  

Optimaliseren zorgbemiddelingsproces 
Zorgbemiddeling is een belangrijke schakel in onze dienstverlening en daarom is er continu 

aandacht voor de optimalisering van het zorgbemiddelingsproces. We zijn ons ervan bewust 

dat zorgbemiddeling essentieel is voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarom blijven we 

hierop doorontwikkelen. Daarbij is ook aandacht voor het ‘out of the box’ denken, want daar 

zijn we goed in. Alle inspanningen zijn erop gericht om onze (potentiële) cliënten een 

passende plek kunnen bieden. 
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In dit hoofdstuk staan de reflecties van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur. 

Reflectie van de Cliëntenraad 
“Evenals in 2020 zien wij de zorgvisie “Daar word je gezien” als inspiratie en stimulering voor 

de medewerkers om hierdoor met nog meer focus de optimale zorg aan de verschillende 

doelgroepen van cliënten aan te bieden.  

 

Het kwaliteitsrapport 2020 geeft middels enkele unieke en sprekende voorbeelden uit de 

dagdagelijkse praktijk aan hoe de organisatie de cliënt centraal stelt en hierbij kwaliteit als 

normaal ervaart en kwaliteitsbewustzijn naar vermogen uitdraagt. Ook zien wij dat de 

organisatie veel geleerd heeft van de kansen en bedreigingen in dit moeilijke coronajaar. Het 

is de organisatie gelukt om het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op peil te 

houden en door een daadkrachtige werving is de personele bezetting zelfs verbeterd. 

 

Ondanks alle beperkende maatregelen vanwege corona en de problematiek waar eenieder 

geheel onverwacht mee te maken kreeg is het de organisatie gelukt om het 

kwaliteitsmanagementsysteem in balans te brengen met de verdere ontwikkeling van de 

Daelzicht-teams.  Uit de rapportage blijkt dat het merendeel van de medewerkers 

teambuilding en verbetering van communicatie als een permanente uitdaging ziet, de 

zelfreflectie van de teams en in iets mindere mate van de individuele medewerkers zal in 

2021 toch nog extra aandacht vragen.  

 

Ook zal de toename van het kwaliteitsbewustzijn in 2021 nog een extra impuls kunnen 

krijgen door meer interne audits uit te voeren; hierdoor zal de implementatie van de 

corrigerende maatregelen verder worden verbeterd.  

 

De uitkomsten van de cliëntervaringsmeting, met name de hoge scores van de cliënten, 

waren een belangrijke en positieve graadmeter van de beleving en bewijzen dat zelfs in het 

moeilijke jaar 2020 de samenwerking in de trialoog van medewerkers, cliënten en hun 

wettelijke vertegenwoordigers niet is afgenomen. 

 

Het rapport maakt duidelijk dat ook in 2020 de focus steeds gericht was op de cliënt. De 

kernwaarden en eigenschappen die hierbij passen zijn aanleiding tot een continu 

verbetertraject waardoor Daelzicht ook in de toekomst goede zorg blijft bieden.” 

Reflectie van de Ondernemingsraad 
“2020 was vanwege de COVID-19 pandemie een bewogen jaar. Een jaar waarin iedereen 

werd geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden, zeker onze cliënten, medewerkers, 

verwanten en vrijwilligers. Ondanks de grote uitdagingen waar we met zijn allen voor 

stonden hebben we als Daelzicht in het jaar 2020 top gepresteerd. 

  

Daelzicht heeft al in een vroeg stadium een crisisteam opgezet waarbij de OR als toehoorder 

aansloot. Waarbij gezegd dient te worden dat de afgevaardigde naast toehoorder tijd en 

ruimte kreeg om eveneens te reflecteren.  Met als doel de potentiele risico’s voor zowel 



34 
 

cliënten als medewerkers in kaart te brengen en al vroeg de richtlijnen van het RIVM 

‘compatible’ te maken voor Daelzicht met daar waar nodig oog voor maatwerk. Ging alles 

goed? Nee, maar het meeste wel. 

 

Leerpunt in deze was dat het belangrijk is om hetgeen afgesproken werd te blijven monitoren 

en te toetsen. Het crisisteam heeft zich daardoor Daelzicht-breed doorontwikkeld waarbij de 

kracht van organiseren in alle drie regio’s bleek te liggen. 

 

Er is door iedereen, binnen alle geledingen, keihard gewerkt en heel vaak een extra tandje 

bijgeschakeld. Als ondernemingsraad hebben we in 2020 daarom aangegeven dat de 

zorgbonus voor iedereen binnen Daelzicht ingezet zou moeten worden hetgeen ook gebeurd 

is. Dit in goed overleg met Raad van Bestuur. 

 

Daelzicht is een organisatie die in beginsel geen onderscheid wil maken tussen verschillende 

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

domein! Dit vindt de OR een goed uitgangspunt. Zo werken we als organisatie mee aan het 

ontschotten van verschillende instanties waarbij gezegd dient te worden dat dit niet altijd 

even makkelijk is. 

 

De invoering van de nieuwe topstructuur binnen Daelzicht  heeft de volledige aandacht van 

de OR en dit zal in 2021 blijven.  

 

Waar de ondernemingsraad zich reeds jaren zorgen over maakt en ook in 2021 voor zal 

(blijven) inzetten is met name de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel en, ook 

zeer belangrijk, het behouden van personeel. Zowel oud gedienden als nieuwelingen.   

We merken, sectorbreed, dat het niet alleen voor de functies in de complexe zorg steeds 

moeilijker wordt om personeel te vinden. In de hele sector van zorg voor mensen met een 

beperking doet zich dit voor. Dit is, naast het eerder benoemde ontschotten en nog vele 

andere zaken, de reden waarom de ondernemingsraad van Daelzicht het initiatief Wij Willen 

Gezien Worden is gestart (meer info op https://wijwillengezienworden.nl). Dit heeft reeds 

geresulteerd in het zijn van een serieuze gesprekspartner aan overlegtafels met 

afvaardigingen uit VGN, VWS en overige sectoren. Waarbij de insteek is - en de praktijk laat 

dit zien - om vooral problematische thema’s binnen de zorg op te pakken en hier 

oplossingsgericht invulling aan te geven.  

 

Tijdens deze reflectie wordt pas helder hoeveel onderwerpen gepasseerd zijn waar 

zeggenschap en medezeggenschap gezamenlijk de schouders onder hebben gezet. Te 

weten: 

 Aanbesteding nieuwe ECD 

 Herinrichting informatisering 

 Het tot stand komen van het masterplan 

 Ontwikkeling en visie Dagbesteding 

 Ontwikkeling en visie Kind, jeugd en gezin 

 Doorontwikkeling strategie 

 Schuifplannen 

 OR actieve rol in procesverloop KIB (kwaliteit in beeld) 

 OR actieve rol in het duiden van Daelzicht-teams 

 Ombouw regulier naar gedragscomplex 

https://wijwillengezienworden.nl/
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 Uitbesteding salarisadministratie 

 Digitale werkplek 

 Zorgtechnologie 

 Manege de Huif 

 Reiskosten 

 Samen Sterk  

 Tijdelijke aanpassingen werktijden DB 

 Regeling studiefaciliteiten 

 Opleidingskader 

 Tijdelijk thuiswerken  

 Plan van aanpak RI&E 

 Positionering Kwaliteit en Veiligheid 

 

Daarnaast nog vele onderwerpen zoals verzuim, financiën, Q-rapportages, bedrijfsartsen en 

vele andere onderwerpen die volgens een cyclus de revue blijven passeren. 

 

Bovenstaande geeft aan met hoeveel zaken we binnen Daelzicht bezig zijn. Daarbij zijn nog 

niet alle onderwerpen benoemd. Zoals eerder gesteld gaat niet alles goed, maar wel het 

meeste. Daarom blijven we als zeggen- en medezeggenschap elkaar vinden en daar waar 

nodig elkaar kritisch bevragen met als uitgangspunt kwaliteit binnen Daelzicht gezamenlijk te 

borgen. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Met regelmaat toetsen of we dezelfde 

uitgangspunten hanteren en daar waar nodig aan de voorkant duidelijke afspraken maken 

blijft essentieel. 

   

2021 zal het jaar zijn waar een vervolg gegeven wordt op de strategie en het optimaal 

inrichten van onze organisatie. Meer zelfstandige zorgclusters waarbij ondersteunende 

diensten goed aansluiten om zodoende een organisatievorm neer te zetten waarbij focus op 

de zorg leidend is. Daarom is het belangrijk dat het opstellen van visie en doorontwikkeling 

binnen Kind, jeugd en gezin, Dagbesteding en Ambulant doorgang blijft vinden. Zo ook 

continue aandacht voor de optimalisering van het zorgbemiddelingsproces dat mede 

essentieel is voor een gezonde bedrijfsvoering. Daelzicht heeft zich door een hoog 

ambitieniveau m.b.t. huisvesting geprofileerd en toekomstbestendig gepositioneerd. 

Chapeau! 

 

Laat 2021 vooral het jaar zijn waarin we verder kunnen versoepelen en gezamenlijk zorg 

kunnen dragen voor goede voorwaarden die bijdragen om de best mogelijke zorg voor onze 

cliënten mogelijk te maken.” 

Reflectie van de Raad van Toezicht 
“Het kwaliteitsrapport laat zien dat het binnen Daelzicht gaat om de levenskwaliteit en 

ervaringen van bewoners. De verhalen van Mila, Susanne en Bernadette spreken voor zich 

en raken ons. Je eigen leven kunnen leiden, van betekenis zijn, een ondersteuning die 

daarbij past. Dat is waar kwaliteit over gaat.  

 

Daelzicht laat in haar rapport ook zien dat kwaliteit nooit ‘af’ is. Er is altijd de zoektocht naar 

beter, naar nieuwe mogelijkheden en leren van fouten. Die transparantie en openheid geeft 

groot vertrouwen.  
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Maar, hoe inzichtelijk en aansprekend het rapport ook is, dit laat maar een tipje van de sluier 

zien van de moed, creativiteit en veerkracht die de bewoners en medewerkers het afgelopen 

Corona-jaar hebben laten zien. Dat was topkwaliteit ! Daar maken we een hele diepe buiging 

voor.” 

Reflectie van de Raad van Bestuur 
“Voor mij is vaak de vraag: waarom doen wij de dingen die wij doen? Zo ook bij de 

kwaliteitsrapportage. Ik vind hem eigenlijk te omvangrijk. Waarom niet alleen de verhalen 

van onze bewoners en leidinggevenden? Want laat ik daarmee beginnen: de verhalen van 

Susanne, Bernadette en Mila zijn prachtig. Waarom? De lezer krijgt een intiem inzicht in hun 

leven en degenen die hen omringen. Ik lees dat met gepaste eerbied en voel mij vereerd dat 

ik daar kennis van mag nemen. In die verhalen herken ik veel elementen waar wij als 

Daelzicht aan werken en die mooi door de leidinggevenden worden verwoord. Niet omdat 

het ‘goed’ uitkomt, maar je leest dat mensen het zich eigen hebben gemaakt en daar gaat 

het om als je bij Daelzicht gezien wordt. Daar hoop je op, anders gaat een strategie nooit 

werken. 

 

Gelijktijdig realiseer ik mij dat het organiseren van de noodzakelijk zorg steeds ingewikkelder 

wordt. Je zou hopen dat het alleen om onze cliënt en zijn begeleiding gaat. Dat is niet zo. 

Voor goede zorg zijn nodig: voldoende goed opgeleide medewerkers met gezonde beweging 

binnen de teams, adequate huisvesting en spullen, een adequate informatievoorziening en 

dat alles betaalbaar is. Om die reden kiezen wij ervoor om nog meer dan in het verleden het 

geval was, een optimale balans te zoeken tussen zorg en ondersteuning. Daarbij is het niet 

wij/zij, maar samen. Daarvoor is het inderdaad nodig dat de lezer ook geïnformeerd wordt 

over de andere ontwikkelingen die binnen Daelzicht lopen.  

 

Ik laat het oordeel aan de lezer over. Volgens mij stellen wij de goede vragen, kijken we 

kritisch naar onszelf en realiseren wij ons dat goede zorg iets is van ons allen: bewoners, 

ambulante cliënten, medewerkers, ouders, verwanten en al die anderen die dierbaren in zorg 

bij Daelzicht hebben.”  
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Algemeen 
 Elektronisch Cliënten Dossier (ECD): administratieve gegevens t.a.v. het aantal 

cliënten. 

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

stagiaires, toerusting van medewerkers. 

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

en interne audits. 

 Analyses van digitale teamreflecties. 

 Diverse plannen en evaluatieverslagen van lopende projecten.  

Daelzicht-documenten 
 Boekje ‘Daelzicht, daar word je gezien’: samenvatting strategie 2019-2022 (uit 2018) 

 Strategische koers Daelzicht 2019-2022 (uit 2018) 

Klachten en uitingen van onvrede 
 Half jaarverslag 2020 Clientvertrouwenspersoon Daelzicht, d.d. 9-07-2021. 

 Jaarverslag 2020 Klachtencommissie cliënten, d.d. 16-02-2020. 

 Jaarrapportage 2020 Klachtenfunctionaris CBKZ, d.d. 22-01-2020. 

 Jaarrapportage 2020 AKJ Vertrouwenswerk bij Daelzicht.  

Overige documenten 
 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificate, 24-26  

juni 2019. 

 DNV GL Business Assurance B.V., Daelzicht Managementsysteem Certificate  

196483-2016-AQ-NLD-RvA. 

 DNV GL Business Assurance B.V., Externe auditrapportage Daelzicht d.d. 29-06-

2020. 

De volgende bijlagen horen bij dit kwaliteitsrapport: 

 Bijlage 1: Zo werken wij 

 Bijlage 2: Kwaliteit en veiligheid in cijfers 

 Bijlage 3: Participatiehorizon 

 Bijlage 4: Samenvatting Kwaliteitsrapport 2020 
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Onze waarden 
Wat beweegt ons? Dat hebben we omschreven in onze zorgvisie die hiervoor staat 

omschreven. Het komt ook terug in onze kernwaarden: eigenschappen die bij ons passen en 

waardoor we ons laten leiden en inspireren in ons werk.  

Liefdevol  Onze zorg is betrokken en warm, empathisch en oprecht, respectvol en   

 vertrouwd. We koesteren onze mensen. 

Eigenzinnig  Bij ons krijg je de ruimte om jezelf te zijn en je eigen weg te bewandelen.   

 Want ieder mens is anders. 

Open  We zijn eerlijk en transparant, onbaatzuchtig en kennen korte lijnen. We   

 zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Uitdagen  We stimuleren je om een stapje verder te zetten, om af en toe eens ‘buiten de    

 lijntjes’ te kleuren. Uiteraard wel binnen duidelijke kaders. 

Initiatiefrijk/  Iedereen neemt z’n verantwoordelijkheid. Met z’n allen krijgen we veel voor 

Daadkrachtig  elkaar. Door gewoon de dingen te doen die nodig zijn, tonen we onze lef. 

Samenwerken in de trialoog 
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. De 

samenwerking in de trialoog  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. Onze medewerkers verkennen daarom elke dag met cliënten en hun naasten wat er 

nodig, wenselijk en mogelijk is. Op deze manier geven we persoonsgerichte zorg vorm.   

Werken vanuit de supportvisie 
Bij Daelzicht laten we ons leiden door de ‘supportvisie’. Dat 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? Wat 

‘support’ betekent, verschilt per persoon. Dat lees je ook terug in de verhalen van Susanne, 

Bernadette en Mila (zie hoofdstuk 2). 
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Medewerkers hebben aandacht voor bovenstaande 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. Waarin er ruimte 

is voor eigen invloed, eigen regie 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. 

Ondersteuningsplan op maat 
Elke cliënt heeft eigen behoeften, vragen en verwachtingen. Samen met de cliënt en zijn 

ouders of vertegenwoordigers worden doelen, keuzes, wensen en eventuele risico’s 

vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Daarin staan afspraken over wie welke 

acties uitvoert om de doelen te bereiken. Dat doen we op basis van de zogenaamde ‘acht 

domeinen van kwaliteit van bestaan’:  

 

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. Materiaal 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 

Mensenrechten en burgerrechten. 

 

Het werken aan de doelen uit het ondersteuningsplan gebeurt samen met andere 

deskundigen die betrokken zijn bij de cliënt. Meestal zijn dit de coördinerend begeleider, 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 vertegenwoordiger(s). 
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In deze bijlage geven we inzicht in een aantal gegevens uit o.a. ons kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem. De gegevens in deze bijlage zijn gebruikt als input van het 

kwaliteitsrapport. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Goed toegeruste en beschikbare medewerkers 

 Teamreflecties 

 Tevredenheid 

 Uitingen van onvrede en klachten 

 Incidentmeldingen cliëntzorg 

 Analyse Wet zorg en dwang 

 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

 Externe audit 

 Brandveiligheidsexpedities 

 Interne audits 

Goed toegeruste en beschikbare medewerkers 
Daelzicht blijft zich inzetten voor de gezondheid van onze medewerkers. Daarbij speelt de 

verzuimbegeleiding van de verzuimregisseurs een belangrijke rol. Ook is er aandacht voor 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers en maken medewerkers gebruik van individuele 

coaching en teamcoaching. Een voorbeeld: in 2020 spraken 42 medewerkers met de 

adviseur mobiliteit over oriëntatie op hun loopbaan. 

Ondanks de inzet van Daelzicht op dit onderwerp, is het verzuimpercentage met 0.6% 

gestegen ten opzichte van 2019. In 2020 lag dit op 6.8%. Dit is grotendeels te verklaren door 

de coronacrisis. Wel ligt dit verzuimpercentage lager dan dat van collega-instellingen (waar 

het gemiddeld 7.1% is). Daelzicht heeft het corona-jaar 2020 relatief gezond afgesloten.  

In het kader van vermindering van de psychosociale werkdruk in de coronacrisis, is het 

programma ‘Samen sterk’ gelanceerd. Daarbij ontvingen alle medewerkers een brochure 

over dit onderwerp en werden er webinars georganiseerd aangaande het herkennen van 

psychosociale klachten.  Tevens werd een ‘maatjes’-project gelanceerd om als collega’s op 

elkaar te letten. Ook werd een corona-ondersteuningsteam opgericht. Dit team, bestaande 

uit medewerkers uit diverse disciplines, biedt een luisterend oor voor alle medewerkers die 

hieraan behoefte hebben.  

Tenslotte is in 2020 voor het eerst een griepvaccinatie-campagne gestart voor medewerkers. 

Dit wordt in 2021 voortgezet.  

Workshops Gezond Daelzicht 
Net als in 2019, zijn er in 2020 workshops voor medewerkers georganiseerd met als thema 

‘Gezond Daelzicht’. Hierbij ligt de focus op gezond en met plezier aan het werk zijn en 

blijven. Er stonden zes workshops op de planning, waarvan er ten gevolge van de 

coronacrisis drie niet konden doorgaan. De andere drie workshops konden in het najaar van 

2020 wel (digitaal) doorgang vinden, namelijk: 
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 Workshop ‘Maak werk van de overgang’  

 Workshop ‘Mentale veerkracht’ 

 Webinar ‘Mindful aan het werk’ 

Ook in 2021 zullen verschillende workshops georganiseerd worden. Daelzicht maakt zo stap 

voor stap de ontwikkeling van verkorting van de ziekte, naar de preventie van ziek zijn. 

Werken in een veilige omgeving 
Bij Daelzicht staat een prettig en veilig werkklimaat hoog in het vaandel. Daarom is in 2020 

een aanvang gemaakt met het volledig opnieuw opstellen van een risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E) voor heel Daelzicht.  In 2021 gaan we aan de slag met de resultaten uit de 

RI&E. Er wordt een rapportage en plan van aanpak opgeleverd, met als doel om 

arbeidsomstandigheden nog beter vorm te geven.  

Tevens is er vanwege het vele thuiswerken een tijdelijk thuiswerkbeleid ingesteld met veel 

aandacht voor informatievoorziening en voorlichting omtrent veilig en gezond thuiswerken. In 

2021 zal er gewerkt worden aan een structureel thuiswerkbeleid, in nauw overleg met de 

Ondernemingsraad.  

Leren en ontwikkelen 
Door de coronacrisis waren de scholingsmogelijkheden in 2020 beperkter dan voorgaande 

jaren. Zo konden in veel gevallen groepslessen niet doorgaan en was scholing op locatie 

vaak niet mogelijk. Kennis delen en continu leren is van groot belang, ook met het oog op de 

toekomstige en continu veranderende zorgvraag van onze cliënten. Daelzicht is daarom op 

zoek gegaan naar andere manieren om scholing te organiseren, digitaal of één-op-één 

(bijvoorbeeld coaching ‘on the job’ en instructie op maat voor fysieke belasting). In overleg 

zijn twee leertrajecten vooruit gepland in 2021 (de methode LACCS voor medewerkers 

binnen de doelgroepen EMB en LVB) om zo de trainingen op maat of online te kunnen gaan 

verzorgen. Verder zijn leertrajecten van fysieke sessies omgezet naar online sessies, net als 

alle andere trajecten.  

Zoals beschreven in het kwaliteitsrapport van 2019, is in 2020 gestart met het opstellen van 

doelgroep-curricula. In deze curricula staat beschreven wat medewerkers nodig hebben aan 

kennis, kunde en attitude om met een bepaalde doelgroep te werken. Inmiddels zijn alle 

curricula beschreven, waarin nieuwe ontwikkelingen binnen de doelgroepen en opleidingen 

constant worden meegenomen. Tevens zijn er begeleidingsmethodieken voor iedere 

doelgroep ontwikkeld, passend binnen de visie van Daelzicht. Hieronder vind je een kort 

overzicht van de doelgroepen en de bijbehorende methodieken, inclusief de stand van 

zaken: 

 Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB): methodiek LACCS. 

Enkele medewerkers zijn reeds geschoold, andere starten met het leertraject EMB in 

2021. 

 Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB): methodiek LVB. Leertraject 

loopt.  

 Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG): Een begeleidingsmethodiek is 

in ontwikkeling, in samenwerking met gedragsdeskundigen. Hetzelfde geldt voor de 

LVB+ opleiding. Wel worden trainingen ‘zorgweerbaarheid en de-escalatie’ 

aangeboden (net als bij de doelgroepen LVB en Kind, jeugd en gezin). 
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 Kind, Jeugd & Gezin (KJG): methodiek ‘De Draad’. Gedragsdeskundigen en 

coördinerend begeleiders hebben in 2020 het leertraject gevolgd. In 2021 gaan 

medewerkers aan de slag op basis van casuïstiek. 

 Ouderen: methodiek Urlings. Leertraject voor gedragsdeskundigen en coördinerend 

begeleiders is in 2020 afgerond. Tweede leertraject start in 2021. 

Tot slot is bij 60 medewerkers door het ROC in kaart gebracht welke diploma’s, bijscholingen 

en werkervaring zij hebben, en of dit matcht met de functie die de betreffende medewerker 

heeft. Bij 37 medewerkers bleek dat zij voldoende gekwalificeerd zijn; 15 medewerkers zijn 

bezig om de kwalificatie te verzilveren middels een diploma.  

Binnen Daelzicht zijn wij continu in afstemming met de zorg en doelgroepen, waardoor op 

maat alle trajecten worden ontwikkeld en georganiseerd. Dit wordt in 2021 voortgezet. 

Deel- en leerontmoetingen 
Net als in voorgaande jaren, hebben in 2020 enkele deel- en leerontmoetingen 

plaatsgevonden in samenwerking met zorgorganisatie Pergamijn. Thema’s waren 

‘wilsbekwaam/wilsonbekwaam’ en ‘seksuele gezondheid’. Wegens de op dat moment 

geldende coronamaatregelen, hebben beide ontmoetingen digitaal plaatsgevonden. Een 

derde geplande bijeenkomst, met als thema de ‘LACCS-methode’, heeft geen doorgang 

kunnen vinden.    

Doel van deze bijeenkomsten is het creëren van bewustwording en het delen van kennis en 

ervaringen over belangrijke actuele thema’s. In 2021 wordt het organiseren van deel- en 

leerontmoetingen voortgezet. Zo staat voor volgend jaar ‘Verdieping seksualiteit’ op de 

planning.  

Waar gaat HR in 2021 aan werken? 
1. Strategische personeelsanalyse en -plan om te komen tot de juiste mix van mensen 

en juiste diversiteit aan instroom creëren op het juiste moment (noodzakelijke 

instroom eerder in beeld hebben en werven op uitstroomprognose waarbij kennis, 

kwaliteiten, leeftijden meegenomen worden) 

2. Ontwikkelen van wervingskracht en zichtbaarheid van Daelzicht als interessante 

werkgever voor potentiele medewerkers (Gezondheid, continue leren en goed 

werkgeverschap); 

3. Basis leggen voor goede HR-dienstverlening passend bij eigen regie medewerkers + 

teams en integrale management verantwoordelijkheid; 

4. Ontwikkelen van leiderschap en teamcultuur waarin samengewerkt en samen geleerd 

wordt met focus op de behoefte van onze cliënten;  

5. Juiste functiehuis neerzetten om aantrekkelijk te zijn voor medewerkers en hen 

ontwikkeling kunnen bieden naast goede kwaliteit van dienstverlening en 

betaalbaarheid; 

6. Verbeteren processen, systemen en samenwerking binnen HR  

Teamreflecties 
Zoals beschreven in het kwaliteitsrapport van 2019, zijn wij in 2020 op zoek gegaan naar 

meer balans in de inzet van de instrumenten. De ontwikkeling van de Daelzicht-teams staat 

hierbij centraal en is uitgangspunt om aan te sluiten bij de medewerkers: welke 

ondersteuning hebben zij nodig? Aangezien vanwege het coronavirus groepsbijeenkomsten 
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niet mogelijk waren en vooral online plaatsvonden, zag de teamreflectie er in 2020 iets 

anders uit. Medewerkers zijn gevraagd om een individuele en anonieme digitale vragenlijst in 

te vullen. De resultaten van deze vragenlijsten zijn geanalyseerd en teruggekoppeld naar de 

teams en leidinggevenden. In een teambijeenkomst met de leidinggevende (en waar nodig 

met een teamcoach) gaan de teams vervolgens het gesprek aan over de resultaten. 

Reflectie staat hierbij centraal: wat zeggen de resultaten? Welke conclusies kunnen 

getrokken worden? Dit diende als input voor het jaarplan van het team voor 2021. 

In 2020 heeft 85,8% van de zorgteams de teamreflectie digitaal ingevuld. In de onderstaande 
afbeelding is de respons van alle medewerkers per product van Daelzicht (wonen, ambulant 
en dagbesteding) uitgewerkt.  

 

In de digitale teamreflectie zijn diverse vragen over de volgende vier indicatoren opgenomen: 

teamontwikkeling, de support gedachte, taakvolwassenheid en vakmanschap.  

 

* In bovenstaande afbeelding zie je subjectieve getallen, deze dienen ter ondersteuning aan 

de reflectie in de teams. De resultaten zijn op teamniveau teruggekoppeld en zijn geen 

‘harde cijfers’ maar het is van belang dat team de reflectie met elkaar aangaat over wat dit 

betekent.  

Naast de gesloten vragen over de vier bovenstaande indicatoren zijn ook twee open vragen 

gesteld, waar de medewerker zijn of haar mening kon geven over wat er goed gaat in het 

team en wat er verbeterd kan worden in het team. In de onderstaande tabel wordt de top drie 

van de meest voorkomende antwoorden op deze vragen weergegeven. 
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Top 3 

Wat gaat goed in het team? 

1. Samenwerking 

2. Cliënt staat centraal 

3. Openheid en vertrouwen 

 

Wat kan beter? 

1. Feedback geven en ontvangen, 

openheid, eerlijkheid 

2. Communicatie 

Scholing/kennisvergroting (vooral t.a.v. 

veranderingen hulpvraag 

 

 

 

Tevredenheid 

Cliëntervaringsmeting 
In 2020 vond een cliëntervaringsmeting plaats. Cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders 

zijn over het algemeen tevreden over de zorg en ondersteuning van Daelzicht. Zij zijn vooral 

tevreden over de persoonlijke aandacht die wordt gegeven, de veiligheid, de betrokkenheid 

van medewerkers en de emotionele ondersteuning aan cliënten. En als we kijken naar het 

vorige onderzoek (uit 2016/2017) zien we zelfs dat de algemene tevredenheid gelijk is 

gebleven of zelfs is gestegen. Daar zijn we trots op! 

 

Er zijn ook verbeterpunten uit het onderzoek gekomen. De volgende diensten kunnen nog 

verbeterd worden: wasverzorging, schoonmaak, onderhoud van de woning, maaltijden, en 

het informeren van cliënten en vertegenwoordigers over zaken die voor hen van belang zijn.  

 

Het is belangrijk dat er aandacht is voor deze verbeterpunten. Daarom krijgt elk zorgteam 

een samenvatting van de eigen resultaten, zodat zij zelf aan de slag kunnen met de 

uitkomsten. Daarnaast worden de algemene verbeterpunten voor Daelzicht besproken en 

opgepakt. We zijn dankbaar dat zoveel mensen hun meningen en ideeën hebben gedeeld, 

want hiermee maken we onze zorg en ondersteuning steeds een beetje beter.  

 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een kort boekje. Je vindt 

hem op onze website: www.daelzicht.nl/publicaties. 

Medewerkersonderzoek 

Bij Daelzicht willen we niet alleen weten hoe cliënten en vertegenwoordigers de zorg 

ervaren. Ook het meten van de tevredenheid van medewerkers is een belangrijk instrument 

om kritisch naar onszelf te kijken. Eind 2018 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. In 

2019 zijn teams zelf aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Deze zijn o.a. 

als input voor de teamreflecties gebruikt. Aandachtspunten op organisatieniveau zijn 

meegenomen in de strategische koers. Het volgende medewerkersonderzoek zal in 2021 

uitgevoerd worden. In 2020 is gestart met de voorbereidingen hiervan.  

Uitingen van onvrede en klachten 
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om de best mogelijke zorg aan cliënten te bieden 

en een optimale relatie met vertegenwoordigers en verwanten te onderhouden. Toch kunnen 

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

http://www.daelzicht.nl/publicaties
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ontevredenheid zoveel mogelijk samen met de direct 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.  

Cliëntvertrouwenspersonen 
Ontwikkelingen 

Wegens beëindiging van het dienstverband van de cliëntvertrouwenspersoon per 1 

september 2020 en de wettelijke verplichting tot inzet van externe 

cliëntvertrouwenspersonen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd), zijn intern 

gesprekken gevoerd over de vormgeving van de klachtenbehandeling binnen Daelzicht.  De 

cliënt heeft diverse wettelijke mogelijkheden om klachten kenbaar te maken, wat ons voor de 

opgave stelt om het voor hen zo overzichtelijk mogelijk te maken. Naast de 

cliëntvertrouwenspersonen staat ook de klachtenfunctionaris ter beschikking om op informele 

wijze klachten te behandelen. Voor de formele klachtenafhandeling kan de cliënt een beroep 

doen op de klachtencommissie. In 2021 zal een besluit worden genomen over de inrichting 

van de klachtenbehandeling.  

 

Daelzicht heeft gesprekken gevoerd met de manager en cliëntvertrouwenspersonen Wzd 

van Adviespunt Zorgbelang, een bureau dat door de zorgkantoren hiervoor is ingehuurd. We 

hebben gesproken over de wijze van samenwerking, en in het bijzonder gedurende de 

coronacrisis. De afspraken zullen begin 2021 worden vastgelegd, wat de start is voor nadere 

kennismaking met de Cliëntenraad en introductie in de organisatie. 

 

Uitingen van onvrede en klachten bij cliëntvertrouwenspersoon 

Vanwege het vertrek van de cliëntvertrouwenspersoon wordt volstaan met een overzicht van 

uitingen/onvrede in het eerste half jaar van 2020. De cliëntvertrouwenspersoon heeft 57 

nieuwe uitingen van onvrede ontvangen (er waren daarnaast 12 uitingen van onvrede vanuit 

2019 in behandeling) van 36 verschillende personen.  Deze periode heeft in het teken 

gestaan van de coronacrisis: 43 uitingen gingen over dit onderwerp. De meeste 

vragen/onvrede hebben betrekking gehad op de versoepelingen en wat dit concreet betekent 

op individueel niveau. De overige uitingen betroffen met name communicatie.  

Van de in totaal 69 uitingen van onvrede zijn er 59 afgehandeld. Hiervan zijn er 46 positief 

afgehandeld. Dat wil zeggen dat de onvrede is opgelost of er wederzijds begrip is ontstaan 

voor het probleem, waardoor de betreffende persoon het niet meer als onvrede ervaart. Van 

de 13 uitingen van onvrede die niet naar tevredenheid zijn opgelost, heeft de 

cliëntvertrouwenspersoon advies gegeven naar de betreffende persoon welke opties er zijn 

om deze uitingen van onvrede op een andere manier aan te pakken. In de meeste gevallen 

adviseert de cliëntvertrouwenspersoon het belang om het gesprek met de andere partij te 

blijven continueren. Andere adviezen zijn het benaderen van de klachtenfunctionaris, het 

indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie of het inschakelen de 

geschillencommissie.   

Klachtenfunctionaris 
In 2020 zijn bij de klachtenfunctionaris 3 informele klachten gemeld. Een klacht kan 

betrekking hebben op meerdere onderwerpen (zie hieronder het overzicht ‘uitingen van 

onvrede en klachten in 2020’). Twee klachten zijn afgehandeld; de derde is in 2021 nog in 

behandeling.  De klachtenfunctionaris heeft bij 1 klacht kunnen volstaan met het geven van 
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informatie en advies. De directeur Zorg heeft met betreffende klager gesprekken gevoerd. In 

een andere casus heeft de klachtenfunctionaris naar tevredenheid in een kort traject 

bemiddeld. 

Klachtencommissie 
In 2020 heeft de klachtencommissie 3 klachten ontvangen. Deze klachten hebben niet geleid 

tot een formele afhandeling door de klachtencommissie. Eén klacht was afkomstig van een 

klager die geen zorg meer ontvangt van Daelzicht. Derhalve is deze klacht niet in 

behandeling genomen.  Gezien de aard van de klachten heeft de klachtencommissie een 

klager voorgesteld om eerst een gesprek aan te gaan met de vertrouwenspersoon. De klager 

heeft dit advies overgenomen. Deze werkwijze kan voor betrokkenen een ingrijpende 

formele procedure voorkomen. Het is de klachtencommissie niet bekend of de klacht naar 

tevredenheid  is opgelost. 

 

De klachtencommissie heeft een klacht vooralsnog geparkeerd in afwachting van een reeds 

gepland gesprek van de klager met Daelzicht. De gesprekken zijn begin 2021 nog gaande. 

Indien klagers niet  tevreden zijn over de interne afhandeling/oplossing, kunnen ze zich altijd 

opnieuw wenden tot de klachtencommissie die vervolgens de formele klachtenprocedure 

hanteert.  

Overzicht uitingen van onvrede/klachten in 2020  
Bij Daelzicht praten we open over uitingen van onvrede welke in een veilige omgeving 

worden gemeld. Onderstaande gegevens betreffen de uitingen van onvrede 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 uitingen van onvrede is ervan te leren, waardoor 

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

onderstaande tabel voor de verdeling van de uitingen van onvrede in 2020. 
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Categorie 

Conform Landelijk Meldpunt 

Zorg 

Cliëntvertrouwens- 

persoon 

Klachten- 

functionaris 

Klachten- 

commissie 

Professioneel handelen 7 3 0 

Oneens over de geboden zorg   3   

Privacy      

Deskundigheid begeleiding      

Veiligheid 2 2 0 

Medicatie      

Hygiëne      

Communicatie 10 0 0 

Bejegening   1   

Informatievoorziening      

Dossiervorming      

Bereikbaarheid begeleiding      

Ongewenst of onethisch 

gedrag 1 0 0 

Grensoverschrijdend gedrag      

Dwang- en drangmaatregelen      

Zelfbeschikking      

Organisatie/logistiek 4 1 0 

Onvoldoende passende woon- 

of dagbestedingsplek   1   

Continuïteit begeleiding      

Inzet uren volgens indicatie 0     

Klachtbehandeling door de 

zorgaanbieder 0 0 0 

Overig 0 0 0 

Totaal aantal klachten in 

behandeling genomen in 20202 69 4 0 

Aantal personen3 35 3 0 

 

Incidentmeldingen cliëntzorg 
Het totaal aantal meldingen in 2020 is afgenomen met 187 meldingen ten opzichte van het 

aantal meldingen in 2019 (dat waren 3632 meldingen, excl. bedrijfsongevallen). Deze 

afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling in het aantal meldingen omtrent 

agressie en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er een lichte daling van het aantal 

medicatie-incidenten zichtbaar en een stijging van het aantal ongevallen. 

De meeste incidentmeldingen in 2020 betreffen (net als voorgaande jaren) meldingen 

omtrent agressie en grensoverschrijdend gedrag, medicatie en ongevallen (specifiek 

valincidenten). 

 

                                                 
2 Alle uitingen van onvrede in behandeling gedurende 2020. Zow el ingediend in 2020 als uitingen in behandeling sinds 2019. 
3 Betrekking op aantal ingediende klachten 2020.  
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Analyse Wet zorg en dwang 
Wet zorg en dwang: onze visie op vrijheidsbeperking 

De visie van Daelzicht op vrijheidsbeperking bij zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking luidt: ‘Eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in zorg 

en ondersteuning.’  

 

Daelzicht gelooft in de autonomie en het recht op zelfbepaling van elk mens. Onder 

vrijheidsbeperking wordt élke aantasting van de vrijheid van de mens verstaan. Wanneer 

vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, worden die professioneel en respectvol 

toegepast.  
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De nadruk van zorg en ondersteuning voor de cliënt ligt op zorg met een mate van vrijheid 

die bij hem past en die bijdraagt aan het welbevinden. Aandacht voor vrijheidsbeperking, 

vooral het voorkómen van toepassen ervan, blijft het doel en uitgangspunt. Onder ‘cliënten’ 

verstaan wij alle bewoners van de woonvormen van Daelzicht en cliënten die begeleiding en 

ondersteuning krijgen binnen dagbesteding. 

 

Het uitgangspunt van het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen is: “Nee, tenzij…”. 

Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in 

principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De Wet zorg en 

dwang (Wzd) benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Dit betekent dat alle 

(eerder) afgesproken vrijheidsbeperkende maatregelen herzien dienen te worden. Dit doen 

we door het stappenplan te volgen, waardoor een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt 

bij de toepassing van onvrijwillige zorg. Met behulp van het stappenplan wordt gezocht naar 

alternatieve en minder ingrijpende maatregelen. 

 

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Om deze nieuwe wet te kunnen implementeren, zijn alle coördinerend begeleiders en 

gedragsdeskundigen in 2020 eenmalig geschoold via een e-learning. Tevens hebben fysieke 

bijeenkomsten over de Wzd plaatsgevonden. Daarnaast zijn drie Wzd-functionarissen 

gestart, die voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd om de zorgplannen te 

kunnen beoordelen. 

 

Vanwege de transitie naar ons nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier ONS, waarvoor in 2020 

de voorbereiding plaatsvond, kunnen kwantitatieve gegevens rondom de Wzd pas in 2021 

worden ingericht in het nieuwe systeem. Op dit moment kan er daarom nog niet worden 

gereflecteerd op de cijfers rondom onvrijwillige zorg. Alle softwareleveranciers gaan in 2021 

aan de slag met de inrichting van de Wzd in de systemen. De inrichting in ONS zou vanaf 

september 2021 gereed zijn. 

 

Wat zijn aandachtspunten? 

Na een overgangsjaar in 2020, is de Wzd in 2021 definitief in werking getreden. Aangezien 

Daelzicht begin 2021 overging naar ONS, vergt inrichting in de systemen voor deze 

wetgeving nog wat tijd. Deze systeeminrichting is wel van belang zodat bijvoorbeeld de Wzd-

functionarissen geïnformeerd worden op het moment dat een zorgplan beoordeeld dient te 

worden. Daarnaast krijgen we op organisatieniveau inzichtelijker in welke stap van het 

stappenplan we zijn bij Daelzicht. Tevens dienen de onafhankelijke toetsingsmogelijkheden, 

zowel intern als extern, nog ingericht te worden. 

 

Daarnaast is het van belang om in te blijven zetten op scholing, niet alleen voor coördinerend 

begeleiders en gedragsdeskundigen, maar voor alle medewerkers in de zorg en de 

leidinggevenden. De categorieën van onvrijwillige zorg zijn namelijk veelomvattend, 

waardoor alle medewerkers in de zorg op de hoogte dienen te zijn van wat onvrijwillige zorg 

inhoudt. Om deze reden dient deze scholing en onderdeel te worden gemaakt van het 

inwerkplan voor nieuwe medewerkers. 

 

Tenslotte gaat Daelzicht in 2021 aan de slag met het permanent inrichten van de coördinatie 

op de Wzd binnen de organisatie. Zodat de implementatie van de wetgeving binnen 
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Daelzicht kan worden gemonitord en acties gecoördineerd kunnen worden uitgezet binnen 

de organisatie. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
In 2020 is er vanuit Daelzicht één vermoedelijke calamiteit gemeld bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. Uit nader onderzoek bleek het een incident te betreffen en geen 

calamiteit, de melding werd met deze reden ingetrokken en de inspectie heeft hier positief op 

gereageerd. Intern zijn er tevens nog situaties onderzocht. Deze bleken na onderzoek niet 

meldingswaardig. 

Externe audit 
Op 9 en 10 juni 2020 vond de externe audit plaats, in het kader van de HKZ her-certificering 

van Daelzicht. De externe audit stond dit jaar in het teken van de crisisorganisatie die is 

opgericht na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland halverwege maart 2020. 

  
De auditoren spraken hierover met de Raad van Bestuur, directie, leidinggevende zorg, 

coördinerend begeleiders, medische dienst, ondersteunende diensten, Ondernemingsraad, 

Cliëntenraad en Kwaliteit & Veiligheid. In verband met Covid-19 vonden alle gesprekken 

digitaal plaats via Microsoft Teams. 

  

Tijdens de terugkoppeling gaven de auditoren aan terug te kijken op een mooie maar ook 

bijzondere audit vanwege Covid-19,  met inspirerende gesprekken waar het centrale thema 

ruimschoots aan bod kwam. Op basis van de veelal positieve gesprekken formuleerde de 

leadauditor de volgende eindconclusie: “Daelzicht heeft al in een vroeg stadium een 

kernteam opgezet, dat de potentiele risico’s voor cliënten in kaart heeft gebracht en al vroeg 

de richtlijnen van het RIVM kon opvolgen. Het kernteam heeft zich doorontwikkeld  in een 

crisisorganisatie Daelzicht-breed, waarbij de kracht van organiseren in de drie regio’s bleek 

te liggen.”  

  

De auditoren gaven ons ook nog een verbeterpunt mee dat betrekking heeft op de conclusie 

van het Kwaliteit Management Systeem (KMS): is het KMS van Daelzicht effectief? Deze 

feedback is verwerkt in de directiebeoordeling voor 2020, waarin per sub onderwerp en over 

de gehele beoordeling conclusies worden getrokken over de effectiviteit door de leden van 

het strategisch overleg. 

Brandveiligheidsexpedities 
In 2020 werden conform de nieuwe werkwijze 17 bandveiligheidsexpedities gepland tussen 5 

maart en 15 december. Hiervan heeft slechts één expeditie doorgang gevonden op 5 maart 

2020. De overige geplande expedities werden vanwege Covid-19 geannuleerd. De 

brandveiligheidsexpeditie is een aanvullend onderdeel op de wettelijke verplichtingen 

rondom brandveiligheid. De fysieke controles die wettelijk verplicht zijn vanuit de 

gebruikersvergunning, zijn in overeenstemming met de veiligheidsregio’s in 2020 onder 

invloed van Covid-19 ook niet doorgegaan. In overleg met de Veiligheidsregio Limburg-

Noord (VRLN) is bezien of er tijdens de versoepeling na de eerste golf, een aangepaste 

vorm van brandveiligheids-expedities mogelijk te maken zouden zijn. Echter is bij de 

opkomst van de tweede golf besloten om dit niet te doen en prioriteit te geven aan de 

bescherming en zorg van onze cliënten.  
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Interne audits 
In 2020 waren 37 interne audits gepland. Vanwege de maatregelen die van kracht waren 

tijdens de eerste COVID-19 golf, was het niet gewenst om interne audits op locaties uit te 

voeren. In juni 2020 is daarom een alternatieve planning en werkwijze voor de audits van 

2020 geïntroduceerd. Hierdoor hebben de interne audits via MS Teams doorgang kunnen 

vinden. Vanwege de introductie van deze alternatieve planning en werkwijze zijn uiteindelijk 

11 interne audits uitgevoerd in 2020. 

Hieronder is de verdeling van de onderwerpen te zien, zoals besproken tijdens de proces- en 

teamaudits: 

Processen Aantal Percentage 

Basiszorg 6 26,09% 

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) 1 4,35% 

Incidenten 3 13,04% 

Kwaliteit van zorg 1 4,35% 

Medicatie 2 8,70% 

Ondersteuningsplan 2 8,70% 

Organisatiestructuur 1 4,35% 

Plaatsing en verhuizing 2 8,70% 

Planning en Control 1 4,35% 

Samenwerking 1 4,35% 

Visie 1 4,35% 

Vrijheidsvergroting 2 8,70% 

 23 100% 

 

De meest opvallende resultaten uit de procesaudits: 
 In meer dan de helft van de interne audits blijft het onderwerp samenwerking met 

specifiek onderdeel afspraken en duidelijkheid over taken, rollen en 

verantwoordelijkheden naar voren. Hierbij gaat het om zowel de taak-rolverdeling 

binnen het teams als binnen de driehoek van coördinerende begeleider, 

gedragsdeskundige en leidinggevende zorg. Auditoren geven hierbij veelal de 

aanbeveling om dit binnen het team (in de driehoek van leidinggevende zorg, 

gedragsdeskundige en coördinerend begeleider) in een aparte sessie te bespreken 

en hier afspraken over te maken.  

 Tevens is zichtbaar dat in 2020 veel aandacht is geweest voor de onderdelen van 

basiszorg vanuit de interne audits. Het merendeel van de audits resulteerde in een 

laag risico op dit thema. Daar waar er hogere risico’s op onderliggende onderwerpen 

zijn geconstateerd zijn verbeterplannen ontwikkeld en uitgevoerd. 

 Uit evaluatiemomenten n.a.v. uitgevoerde interne audits blijkt dat benoemde 

verbeterpunten uit de audits veelvuldig worden opgepakt door de teams.  

Hoe verliep het proces van interne audits? 
Wat ging goed in het proces? 

 Auditees waren minder nerveus en introvert doordat zij op voorhand informatie 

ontvingen over interne audits. 
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 De planning van de audits werd centraal geregeld waardoor dit proces soepeler 

verliep. 

 Het proces interne audits is opnieuw beschreven en wordt voldoende opgevolgd.  

 Er heeft voor de interne auditoren een scholing plaats gevonden m.b.t. rapportage en 

afhandelen van een audit.  

Wat kan beter in het proces? 

 Bijna alle interne auditoren zijn zorgmedewerkers. Daelzicht-breed is er de regel dat 

roosters binnen een zorglocatie vier weken vooruit gepland worden. Binnen sommige 

locaties wordt zelfs een groter aantal weken (5 à 6) gehanteerd. De auditplanning 

voor 2021 was in december 2020 rond, waardoor het inschrijven van auditoren voor 

het eerste kwartaal van 2021 in het gedrang komt. 

 Thema audits hebben ten gevolge van Covid in 2020 geen doorgang kunnen vinden. 

Hierdoor heeft er geen verdieping kunnen plaatsvinden op een specifiek thema. 

2021: hoe werken we aan de verbeterpunten t.a.v. interne audits? 

 In november 2021 is de auditplanning van 2022 rond waardoor auditoren het 

teamrooster en de inschrijving voor interne audits tijdig af kunnen stemmen. 

 Voor 2021 wordt er 1 thema audit op aangepaste wijze uitgevoerd m.b.t. 

medicatieveiligheid. De uitkomsten worden vertaald naar organisatieniveau.



53 
 



54 
 

Deze samenvatting staat ook op onze website: www.daelzicht.nl/publicaties 

 

http://www.daelzicht.nl/publicaties
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