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Een blik in de spiegel

Als raad van bestuur denken we dat we met deze benadering een getrouw beeld krijgen van 

de kwaliteit die we leveren aan cliënten. We vertrouwen erop dat met deze aanpak kwaliteit 

ook voor onze medewerkers tot leven komt.

We zien duidelijke vorderingen in het toepassen van het kwaliteitskader. Belangrijkste graad- 

meter daarbij is de toename van het aantal teamreflecties. Het blijft onze stimulering vragen 

om te zorgen dat deze als integraal deel van het werk worden ervaren en benut. Het is goed te 

zien dat teams de teamreflecties als helpend ervaren. Een andere variant van het reflecteren, 

het moreel beraad over ethische dilemma’s, is in het verslagjaar breed ingezet. Dit beraad be-

vordert een open dialoog in een veilige omgeving en draagt bij aan overwogen en verantwoord 

handelen. Er zijn veel dilemma’s waar we ons voor gesteld zien: kwaliteit van leven is niet voor 

iedereen hetzelfde, er kan spanning zijn tussen eigen keuzes en veiligheid, waar liggen de 

grenzen en de plichten van het professionele handelen? We willen de ruimte geven voor het 

gesprek daarover en zijn ervan overtuigd dat dat onze zorg ten goede komt. 

Omdat de kwaliteit van zorg tot stand komt in het proces tussen medewerker en cliënt, willen 

we medewerkers goed ondersteunen bij het leveren van die kwaliteit. Het instrumentarium 

dat we daarbij benutten vraagt om vasthoudendheid in de invoering, en een lange adem. De 

zelforganisatie die we onze teams gunnen, het gedachtengoed van ‘Als je het mij vraagt’, het 

werken in de verschillende driehoeken, ze vragen om langjarige invoeringstrajecten en onder-

houd. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee op de goede weg zijn; deze thema’s komen dus 

terug in ons jaarplan 2019.

Dichterbij heeft veel cliënten met een intensieve zorgbehoefte. De vaststelling in 2018 van 

ons professioneel statuut en de daaraan gekoppelde invoering van het regiebehandelaarschap 

laten zien dat we ernst maken met het bieden van goede behandeling. Ook hiervoor geldt dat 

we ervoor kiezen om dit over een langere periode in te voeren en te borgen, onder andere 

door het relatiegericht werken te ondersteunen met de systematiek van dynamisch verbinden. 

In het bedrijfsonderdeel Expertise zetten we hiervoor meer gedragsdeskundigen in. De aange-

Het kwaliteitsrapport van Dichterbij 2017-2018 belicht onze 
kwaliteit vanuit twee perspectieven. Enerzijds vanuit de traditionele 
benadering van meting van veel deelfacetten,  anderzijds vanuit 
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg met zijn grotere nadruk 
op de dialoog in de organisatie, dialoog over de betekenis van 
de meetgegevens voor de kwaliteit van het werk van alledag. 

kondigde erkenning van de BIG-status van de orthopedagoog generalist laat zien dat er ook 

landelijk oog is voor de noodzaak van professionalisering van de zorg voor mensen met een 

beperking. We willen als Dichterbij daarin vooroplopen.

Ook op het niveau van onze begeleiders zien we de noodzaak van ondersteuning en stimulans. Dit 

geldt met name bij agressie-incidenten in onze organisatie. Het voorkomen dat het zover komt is 

een belangrijk aandachtspunt bij Dichterbij voor 2019. We werken aan een veilig klimaat voor onze 

cliënten en medewerkers. Gelukkig zien we dat we op verschillende plaatsen bij Dichterbij op dit 

vlak goede vorderingen maken. De kennis en ervaring die bijvoorbeeld bij STEVIG ontwikkeld is, 

gaan we bij heel Dichterbij benutten. Ook verbeteren we de ondersteuning door onze zorgcentrale. 

Het signaal dat de individuele aandacht voor cliënten als gevolg van verschillende factoren 

soms onder druk staat, vraagt om betere facilitering op de werkvloer. Onze nieuwe rooster-

systematiek, onder het motto ‘cliëntgericht plannen’, zal op 1 juli 2019 overal ingevoerd zijn. 

Daarmee hebben de teams middelen in handen om de tijd goed te verdelen en meer ruimte 

voor die individuele aandacht te vinden. De introductie van de nieuwe mobiele werkplek in 

de tweede helft van 2019 verlaagt de administratieve last en gaat ook bijdragen aan meer 

face-to-face tijd tussen medewerkers en cliënten. Speciale aandacht gaat in 2019 uit naar de 

kwaliteit en actualiteit van het ondersteuningsplan. Het is positief dat deze plannen nu stan-

daard tot stand komen in het driegesprek tussen cliënt, verwant en Dichterbij.

Dichterbij wil een aantrekkelijke werkgever zijn door goede faciliteiten voor scholing en ont-

wikkeling te bieden. We nemen op deze thema’s centraal meer regie. Kwaliteit en veiligheid 

zullen nog meer een vast aandachtspunt worden van het overleg tussen bestuur, directie en 

management; dit is een van de uitkomsten van de evaluatie in 2018 van de hoofdstructuur. 

Een aandachtspunt in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dat we goed bewaken dat 

onze medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. De toetsing daarop wordt verscherpt.

In 2019 start Dichterbij met een programma dat de brandveiligheid van onze gebouwen nog 

verder verbetert. We verwachten hiermee een nieuwe standaard te zetten voor de zorgsector. 

In 2020 wordt de Wet zorg en dwang ingevoerd. Dichterbij zal zich daar in 2019 op voorberei-

den, in nauwe afstemming met de branchevereniging.

We vertrouwen erop dat we ook de volgende jaren zo worden uitgedaagd door het kwaliteits-

rapport als uit onze hier geformuleerde plannen blijkt. We danken allen die ons deze spiegel 

hebben voorgehouden.

Raad van Bestuur Cecile Stallenberg, Hans de Veen



KWALITEITSRAPPORT DICHTERBIJ 2017-2018  |  5

6Ga naar pagina

Inleiding
Dit is Dichterbij 54

7 Samenwerking
 binnen Dichterbij

58
8 Samenwerking
 in de keten/met de buurt121 Zorgvuldig proces rond cliënten

629 Interne dialoog  20
2 Kwaliteit van bestaan
 Ben ik tevreden?

24
3 Kwaliteit van de relatie tussen 
 cliënt, verwant en professional 

324 Zicht op veilige zorg

425 Leven in vrijheid

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

Ga naar pagina

48Ga naar pagina

6 Samenwerking
 binnen team/zelforganisatie 

Inhoudsopgave

72Bijlage 1   Lijst met afkortingen

73Bijlage 2   Overzicht van bronnen

Ga naar pagina

Ga naar pagina

66Ga naar pagina

Samenvatting



KWALITEITSRAPPORT DICHTERBIJ 2017-2018  |  7

Inleiding Dit is Dichterbij

Samen met hen en hun verwanten achterhalen we wat hun wensen zijn, wat ze graag doen, 

wat goed gaat in hun leven, wat hun talenten zijn en wat ze graag willen leren. Dit vormt de 

basis voor de zorg en ondersteuning die we bieden en die nodig is om hun wensen te realise-

ren en talenten te ontwikkelen. 

Wij streven naar een zo gewoon mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking 

en naar een samenleving waar zij een volwaardige plaats hebben. Waar ze zich ontwikkelen, 

hun talenten ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Ook stimule-

ren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke 

beperking te ontdekken en te benutten.

Onze zorg- en behandelvisie gaat uit van het onderkennen en vervullen van basisbehoeften die 

ieder mens heeft: behoefte aan zekerheid, veiligheid, sociale acceptatie, waardering, zeggen-

schap, zingeving en mogelijkheden om te ontplooien en ontwikkelen.

We ondersteunen en behandelen vanuit een onvoorwaardelijke relatie, gericht op een beteke-

nisvolle invulling van het dagelijks leven en door anders te kijken naar probleemgedrag. 

‘Als je het mij vraagt’ is onze manier om de talenten van onze cliënten en hun verwanten zo 

goed mogelijk te leren kennen. Dat doen we door een positieve waarderende houding aan te 

nemen in gesprekken.

Bij Dichterbij wonen 2.217 cliënten, de helft daarvan heeft een zorgzwaarte van zzp 6 of hoger.

Mensen met een verstandelijke beperking willen fijn wonen, 
meedoen, zich ontwikkelen, vrolijk zijn, zich gezond voelen en 
zinvol bezig zijn. Dichterbij ondersteunt hen daarbij. Cliënten 
hebben daarbij zelf de regie. 



KWALITEITSRAPPORT DICHTERBIJ 2017-2018  |  9

Bron jaarverslag 2017

Dit rapport helpt ons
Dit derde kwaliteitsrapport gaat over de periode juli 2017 tot en met juni 2018. We hebben 

sinds het begin bewust gekozen om over een gebroken jaar te rapporteren, omdat we de be-

vindingen dan kunnen meenemen in de plannen voor het jaar erop. Op die manier is het thema 

kwaliteit geborgd in onze beleidscyclus. Het kwaliteitsrapport ondersteunt ons op een aantal 

manieren:

1. Het geeft inzicht in de kwaliteit die we leveren en de verbeteringen die nodig zijn. 

2. We gebruiken het als interne verantwoording naar de cliëntenraad, de gemeenschappelijke 

ondernemingsraad (GOR) en de raad van toezicht. In een interne dialoog bespreken we het 

conceptrapport met hen. Hun bevindingen lees je verderop. 

3. Het kwaliteitsrapport is een middel om ons extern te verantwoorden naar stakeholders als 

de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit kwaliteitsrapport heeft betrekking op het deel van Dichterbij dat onder de Wlz valt. Het 

organisatieonderdeel STEVIG heeft naast dit kwaliteitskader voor de Wlz ook te maken met 

kwaliteitseisen vanuit Justitie. Als onderdeel van De Borg, het samenwerkingsverband van 

organisaties die SGLVG+ zorg en behandeling bieden, werkt STEVIG ook met de kwaliteits- 

verbetermethodiek van dit kwaliteitsnetwerk1. Om die reden is STEVIG niet meegenomen 

in de scope van dit rapport. 

Waar komt de informatie vandaan?
Het is vooral het directe contact tussen de zorgmedewerkers en cliënten/verwanten die de 

kwaliteit van zorg bepaalt. Daarom is dit kwaliteitsrapport opgebouwd uit informatie die opge-

haald is bij cliënten en teams, maar ook uit andere managementinformatie. Concreet gaat het 

daarbij om ‘Ben ik Tevreden?’, teamreflecties, spiegelgesprekken, audits kwaliteit & veiligheid 

en registraties in het elektronisch cliëntendossier. De vier regio’s van Dichterbij (noord-midden, 

oost, west en zuid), Expertise en de ondersteunende diensten hebben elk een eigen kwaliteits-

rapport geschreven, besproken en gespiegeld. De dialoog over kwaliteit heeft dus in alle lagen 

van de organisatie plaatsgevonden. Deze rapporten hebben we hier gebruikt om op Dichter-

bij-niveau het verhaal te vertellen, aangevuld met informatie uit de jaarverslagen van klachten-

commissie, cliëntvertrouwenspersonen en middelen-of-maatregelen-commissie. De kwantita-

tieve telinformatie komt uit diverse systemen, zoals het elektronisch cliëntendossier. In bijlage 2 

is een overzicht opgenomen van alle bronnen die voor dit kwaliteitsrapport zijn gebruikt. 

‘Ben ik Tevreden?’ (BIT)
Dichterbij werkt met het cliënttevredenheidsinstrument ‘Ben ik Tevreden?’. In een gesprek met 

de cliënt (en eventueel verwanten) onderzoeken zorgmedewerkers hiermee hoe tevreden de 

cliënt is over de kwaliteit van zijn bestaan. Meer informatie over BIT staat in hoofdstuk 2.

Teamreflecties
Dichterbij vindt het belangrijk dat teams op hun werk reflecteren, samen met cliënten en 

verwanten. Wat gaat goed, wat kan beter? Het streven is dat ieder team minstens een keer 

per jaar een teamreflectie houdt op thema’s die voor hen relevant zijn. In het rapportjaar 

2016/2017 was het aantal teamreflecties beperkt (53 teamreflecties). Daarom hebben we het 

belang van teamreflecties opnieuw bij teams onder de aandacht gebracht. Met succes: in deze 

rapportperiode hebben 216 teams een teamreflectie gehouden en hierover een verslag aan-

VG-OPBOUW
VAN CLIËNTEN

VG 1-3 24%

VG 4 14%

OVERIG 1%VG 8 9%

VG 7 19%

VG 6 21% VG 5 12%

1. Voor meer informatie zie www.deborg.nl/kwaliteit/kwaliteitsnetwerk. Het kwaliteitsrapport van STEVIG 
(in samenwerking met het kwaliteitsnetwerk De Borg is te lezen op de website van Dichterbij, 
https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit.)

http://www.deborg.nl/kwaliteit/kwaliteitsnetwerk
https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit
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geleverd. Dit is circa 80% van de teams. Ze kiezen zelf een (creatieve) werkvorm. Zorgteams 

kunnen de teamreflectie sinds dit jaar combineren met een audit kwaliteit & veiligheid (audit 

K&V). Veertien teams hebben dit gedaan. Ook de ondersteunende diensten hebben dit jaar 

teamreflecties uitgevoerd.

Aantal teamreflecties en audits 2017-2018

Spiegelgesprekken
Op ieder niveau vindt een spiegelgesprek plaats. Teams nodigen iemand van buiten het team 

uit om kritische vragen te stellen over de teamreflectie. Op die manier worden blinde vlekken 

voorkomen en krijgt de teamreflectie meer diepgang. 

 - Teams laten zich spiegelen op hun reflectieverslag, bijvoorbeeld door de manager, 

beleidsmedewerker, auditor of een ander team. 51 zorgteams hebben dit jaar 

gerapporteerd dat ze een spiegelgesprek hebben gedaan. De zorgregio’s organiseren een 

spiegelbijeenkomst over hun regio-kwaliteitsrapport (met bijvoorbeeld de adviesgroepen 

kwaliteit & veiligheid en medezeggenschapsplatforms). 

 - Op centraal niveau bespreekt het managementteam de conceptversie van het 

Dichterbij rapport. Dit wordt ook met intern betrokkenen besproken (cliëntenraad, GOR, 

adviescommissie kwaliteit & veiligheid en raad van toezicht). Daarnaast vind één keer per 

twee jaar een externe visitatie plaats. Vorig jaar was de eerste externe visitatie bij Dichterbij. 

Verbeterpunten die toen genoemd zijn, zijn meegenomen in dit rapport.

Wat is er veranderd ten opzichte van het vorige rapport?
 - De raad van bestuur en directie hebben de conclusies en verbeteringen geformuleerd 

waarmee Dichterbij aan de slag gaat. Zodat dit kwaliteitsrapport onderdeel is van de 

jaarcyclus en bevindingen meegenomen en geborgd worden binnen de prioriteiten en het 

jaarplan van Dichterbij.

 - Op basis van de interne dialoog vorig jaar met de raad van toezicht en medezeggenschap 

en de externe visitatie met de onafhankelijke externe deskundigen is besloten om in dit 

rapport meer aandacht te besteden aan de multidisciplinaire samenwerking. Denk hierbij aan 

samenwerking in de 24-uurs keten en met zorgprofessionals van Expertise. 

 - We hebben in dit rapport nog meer gezocht naar integraliteit, door (waar mogelijk) meer 

verbanden te leggen tussen data uit de verschillende informatiebronnen. 

 - De ‘duimpjes’ die vorig jaar aangaven hoe we het deden op een bepaald thema, keren in dit 

rapport niet meer terug. Ze boden te veel ruimte voor interpretatie. 

 - Een specifieke aanbeveling van de externe visitatiecommissie was om te beschrijven hoe 

Dichterbij omgaat met de krapper wordende arbeidsmarkt. 

 - Daarnaast hebben we het kwaliteitsrapport op hun verzoek verrijkt met voorbeelden en 

cliëntverhalen.

Leeswijzer
Dit kwaliteitsrapport is opgebouwd rond acht thema’s:

 - Zorgvuldig proces rond cliënten. 

 - Kwaliteit van bestaan (BIT). 

 - Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professional. 

 - Zicht op veilige zorg.

 - Leven in vrijheid (onvrijwillige zorg).

 - Samenwerking binnen het team (inclusief zelforganisatie). 

 - Samenwerking binnen Dichterbij.

 - Samenwerking in de keten/met de buurt. 

In de volgende paragraaf vind je de samenvatting, in de hoofdstukken daarna lichten we 

de acht thema’s toe. Elk thema is hetzelfde opgebouwd: we vertellen over de ontwikkeling 

binnen het thema en illustreren dit met kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Naast dit 

uitgebreide kwaliteitsrapport vind je op de website van Dichterbij ook een korte versie.



KWALITEITSRAPPORT DICHTERBIJ 2017-2018  |  13

1 Zorgvuldig proces
 rond cliënten

Deze ondersteuningsplancyclus vindt plaats in een continue dialoog met cliënten en verwan-

ten. Het vormt de basis voor een zorgvuldig proces en is vastgelegd in het ECD. 

Terugblik
In het kwaliteitsrapport 2016-2017 gaven we aan dat we cliënten en verwanten goed betrek-

ken bij het vormgeven van de zorg en het opstellen van het ondersteuningsplan. Dat is ook 

dit jaar het geval. Zo blijkt uit de audits dat 98% van de cliënten (en/of vertegenwoordigers) 

betrokken zijn bij de inhoud van het ondersteuningsplan. Aandachtspunten waren het zorgen 

voor actuele OP’s (niet ouder dan één jaar), het gebruiksvriendelijker maken van het ECD en 

het verbeteren van formuleren en rapporteren op doelen. Hieronder beschrijven we de acties 

die we daarop ondernomen hebben en de aandachtspunten voor komend jaar.

De zorg en ondersteuning van Dichterbij richt zich op een gewoon 
en betekenisvol leven voor de cliënt. Zijn dromen, wensen 
en behoeften leggen we vast in het ondersteuningsplan (OP). 
We maken afspraken hoe we die willen bereiken, voeren die uit, 
evalueren en leren daarvan. 

In 2,5 minuten krijg je een beeld van een dag uit het leven van Jacky. Jacky is ernstig meervoudig beperkt 

en in haar leven grotendeels afhankelijk van mensen om haar heen. Toch weten begeleiders en gedragskundige 

hoe ze Jacky zo veel mogelijk regie kunnen geven om bij te dragen aan haar levensgeluk.

Cyclus

2. Afspraken
maken

4. Evalueren
en leren

1. De vraag
van de cliënt

3. Doen

https://www.youtube.com/watch?v=uDrrD-1V_ts&list=PL3cSIms9tvDikpxuytn1_OTlI4QtxbULK&index=7&t=0s 
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Ondersteuningsplan
Niet altijd een (actueel) OP
In het OP leggen we de wensen en doelen van de cliënt vast en hoe we die samen gaan reali-

seren. De resultaten uit de tevredenheidsmeting ‘Ben ik Tevreden?’ (BIT) vormen de basis voor 

het OP. Het OP slaan we in het elektronisch cliëntendossier (ECD) veilig en overzichtelijk op, sa-

men met andere cliëntgebonden informatie. Uit de cijfers (zie tabel) blijkt dat ruim 8% geen OP 

in het ECD heeft. Dit heeft een aantal oorzaken: een aantal OP’s staat nog niet op ‘definitief’, 

in een aantal gevallen is geen OP nodig (bijvoorbeeld bij logeeropvang en alleen dagbesteding 

en wonend bij een andere zorgorganisatie). Een zinnige analyse is alleen op unit-/teamniveau 

mogelijk, omdat daar per cliënt bekeken kan worden of een OP nodig is.

Uit de tabel blijkt ook dat meer dan een kwart van de cliënten een OP heeft dat ouder is dan 

een jaar (OP’s die ouder zijn dan een jaar, zijn gemiddeld 1,4 jaar). Afspraak is dat OP’s ieder 

jaar geactualiseerd worden. Dit is en blijft een aandachtspunt, erkennen ook managers en 

dvc’ers. Zij noemen een aantal verklaringen: continuïteit team (ziekte, beperkte capaciteit, wis-

seling dienstverleningscoördinator), het plannen van een gesprek met alle betrokkenen blijkt 

lastig, verwant wil het OP niet jaarlijks bespreken. Uit de audits blijkt dat het persoonsbeeld en 

het langetermijnperspectief in het OP meestal goed beschreven zijn (op orde: persoonsbeeld 

92%, langetermijnperspectief 80%). 

Dichterbij werkt aan indicatoren die de aanwezigheid, actualiteit en kwaliteit 

van het OP beter duiden.

Elektronisch cliëntdossiers en ondersteuningsplannen

 

Afschaffing handtekening
Op initiatief van Dichterbij heeft het zorgkantoor de eis laten vallen om het OP door de 

wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt te laten ondertekenen. Het tijdrovende proces van 

printen, opsturen, ontvangen en inscannen behoort daardoor tot het verleden. De cliënt en/of 

wettelijk vertegenwoordiger geeft nog wel akkoord op het plan, dit geven we aan in het ECD. 

Aanpassingen ECD nodig
Zorgmedewerkers vinden dat het ECD te veel tabbladen en informatie bevat; je kunt lastig snel 

informatie te vinden. Ook Expertise geeft aan dat het voor de vindbaarheid van informatie 

belangrijk is dat alle cliëntinformatie op één plaats in het ECD staat. Daarnaast zou het helpen 

als de behandelaar zelf doelen in het ECD kan zetten en hierop kan rapporteren. Door deze 

opmerkingen gaan we de gebruiksvriendelijkheid van het ECD evalueren.

Formuleren en rapporteren op doelen
Uit de teamreflecties blijkt dat medewerkers het lastig vinden om goed te formuleren en te 

rapporteren. Ook de structuur van het OP helpt niet mee: medewerkers vinden die ingewik-

keld en zeggen dat ze vaak moeten doorklikken om op doelen te rapporteren. Dit kost veel 

tijd. Het formuleren en rapporteren op doelen was ook in de voorgaande kwaliteitsrapporten 

al een aandachtspunt. Verbetering hiervan vraagt om concrete acties. De regio’s hebben be-

hoefte om teams te coachen op de ondersteuningsplancyclus op zowel cliënt- als teamniveau. 

De samenhang van verschillende hulpbronnen bij de stappen in de cyclus kan hierbij helpen. 

‘Als je het mij vraagt’
De continue dialoog tussen cliënten, verwanten en zorgprofessionals vormt de basis van de 

zorg voor de cliënt. Uit zowel teamreflecties als de audits blijkt dat cliënten en verwanten 

steeds meer worden betrokken bij het OP, de teamreflecties en informele activiteiten op de lo-

catie. ‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) is dé methode van Dichterbij om continu het gesprek met 

cliënten en verwanten aan te gaan over wensen, talenten en ontwikkeling. Uit de audits blijkt 

dat de inzet van deze methode na een vliegende start hier en daar nu achterblijft. Een nieuw 

project moet ervoor zorgen dat teams AJHMV structureel inzetten. 

“In de OP-bespreking praten we steeds meer met de cliënt in plaats van over de cliënt. 
De cliënt bepaalt ook steeds meer de inhoud van het gesprek.” Teamreflectie

“Ondanks een aantal verbeteringen zijn er nog steeds onduidelijkheden en soms 
onmogelijkheden om zaken eenduidig en correct te registreren in ECD.” Teamreflectie
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Behandeling door Expertise
Onderzoek, behandeling, advies en coaching zijn ondergebracht bij Expertise.

De behandeling kan zijn gericht op zowel fysieke, psychische als sociale aspecten van de 

gezondheid. Behandelingen zijn zo kort en effectief mogelijk, we gebruiken programma’s die 

zich in de praktijk bewezen hebben en dienen alleen medicijnen toe als dat echt nodig is. 

Het programma stellen we op in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt - 

begeleiders, familie, verzorgers, ondersteuners en andere betrokkenen. Bij wetenschappelijk 

onderzoek werken we samen met gerenommeerde onder-

zoeksinstituten.

Onderdeel van Expertise zijn de artsenpraktijk artsen verstan-

delijk gehandicapten (AVG), praktijkverpleegkundigen, case-

managers, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, gedrags-

deskundigen, geestelijke verzorging, haptonomie, logopedie, 

tandarts en vaktherapieën, zoals beeldende, drama, muziek 

en psychomotorische therapie (PMT).

Samenwerking zorgprofessionals 
De zorgprofessionals van Dichterbij werken goed samen, zo blijkt uit de audits. Neem het on-

dersteuningsplan. Een multidisciplinair team is bijna altijd betrokken bij het opstellen (98%) en 

de afstemming (99%) ervan. Ook de medewerkers wonen en hun collega’s van dagbesteding 

werken meestal goed samen (bij 88% van de cliënten). 

In 2017 heeft Dichterbij een professioneel statuut ontwikkeld dat begin 2018 door de raad 

van bestuur is vastgesteld. Een kernelement van het professioneel statuut is de invoering van 

het regiebehandelaarschap. Dynamisch verbinden is hierbij de methode die de onderscheiden 

rollen en verantwoordelijkheden verheldert van degenen die zorg verlenen aan cliënten of 

daarvoor indirect verantwoordelijk zijn. We zijn begonnen met driehoekgesprekken in allerlei 

varianten (bijvoorbeeld manager - dvc’er - gedragsdeskundige). Deze afstemming zorgt voor 

een duidelijke rolverdeling en verwachtingen. Deze driehoekgesprekken vinden nog niet over-

al binnen Dichterbij plaats, maar de eerste ervaringen zijn positief. Deze manier van samen-

werken met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden is ook vastgelegd in het professio-

neel statuut van Dichterbij.

Behandelaars van Expertise werken
aan professionaliteit vanuit de volgende doelen:

Transparant en doelmatig werken
Door de behandelaars is onder meer gewerkt aan meer eenduidige verslaglegging en beter 

gebruik van het evaluatieformulier behandeldoelen. Er is meer zicht gekomen op doorlooptij-

den en de wachtlijsten zijn verkort.

Er is meer ingezet op preventieve interventies en het versterken van competenties van bege-

leiders (verschuiving van ‘directe behandeling’ naar ‘indirecte behandeling’).

https://youtu.be/LLdKJsF3cLU
https://youtu.be/LLdKJsF3cLU
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Werken met de zorgvisie
Werken vanuit de zorgvisie betekent proactief zijn. Behandelaars geven aan dat zij het in de 

praktijk merken dat er meer proactief wordt gewerkt. Ze worden niet pas ingeschakeld als er 

een probleem is, maar steeds vaker ‘aan de voorkant’: ze denken mee over ‘een gewoon en 

betekenisvol leven’ vanuit hun vakinhoudelijke kennis.

Leren en verbeteren 
Alle teams van Expertise hebben één keer per kwartaal intervisie plaats. Ook worden team- 

reflecties over kwaliteit & veiligheid uitgevoerd. Gedragsdeskundigen organiseerden onderlinge 

toetsingen/reflectie op thema’s als vrijheidsbeperkende maatregelen en de kwaliteit van het 

integratief beeld.

Zorg-op-afstand onderdeel van 24-uurs zorg
De zorgcentrale heeft een belangrijke rol in de nachtzorg, maar biedt ook steeds vaker over-

dag waakzame ogen en oren als er geen begeleiding in de buurt is. De inzet van technologie 

om ook te kunnen monitoren en signaleren zonder directe begeleiding in de buurt noemen we 

zorg-op-afstand. De technologie signaleert wanneer de cliënt hulp of zorg nodig heeft, een be-

geleider is dan snel ter plaatse. Door zorg-op-afstand kunnen we begeleidingsuren efficiënter 

en op andere zorgvragen inzetten. Het ondersteunt de cliënt bovendien bij de regie over het 

eigen leven en past bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zorg-op-afstand wordt bij Dichterbij 

dan ook een integraal onderdeel van de 24-uurs zorg. Gespecialiseerde medewerkers kunnen 

teams adviseren over de inzet van zorg-op-afstand. De regie blijft daarbij altijd bij het team 

van cliënt/verwant/dvc’er. 

E-health
E-health is bij Dichterbij al een integraal onderdeel van de zorg; we gebruiken e-health 

om het leven van cliënten vrijer, veiliger, gezonder en leuker te maken. Intern promoten 

we dit sterk, onder meer via een platform met meer dan 450 e-healthtoepassingen 

(www.dichterbij.nl/e-health), roadshows, presentaties, leertrajecten en e-healthcoördinatoren. 

Via een uitleenservice kunnen teams toepassingen lenen om bij cliënten te testen. Hierbij is 

ook aandacht voor mogelijke risico’s en (ethische) dilemma’s. In het verslagjaar is het gebruik 

van Quli verder gestegen, van 685 naar 855 gebruikers.

Kennisnetwerken
Multidisciplinaire kennisnetwerken nemen binnen Dichterbij een sterkere rol in. Er zijn 

onder meer kennisnetwerken rondom palliatieve zorg, seksualiteit, gezonde leefstijl en 

kenniswerken gericht op doelgroepen zoals ouderen, LVB/LVB+ en EMB. De meeste netwerken 

delen hun informatie en kennis via intranet. Nieuw is het kennisnetwerk mondzorg: dit 

netwerk brengt het belang van goede mondzorg onder de aandacht. Leden van het netwerk 

geven teams voorlichting. Mondzorg is ook tijdelijk in de audits kwaliteit & veiligheid 

opgenomen. Diverse teams werken naar aanleiding van de voorlichting en de audits 

aan een betere mondzorg van cliënten.

“Kennisnetwerk Mondzorg, hier zijn mooie stappen genomen in samenwerking met 
de regio’s, leercentrum en afdeling kwaliteit. Enthousiaste medewerkers gaan ‘on tour’ 
mondzorg komt naar je toe! Aansluiten bij de vragen van de teams.” Teamreflectie

https://www.youtube.com/watch?v=WNR4bY2QBdY&list=PL3cSIms9tvDjB9yLh3OE5v4Mrx1upmcjl
http://www.dichterbij.nl/e-health
https://www.dichterbij.nl/ouderen
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2 Kwaliteit van bestaan
 ‘Ben ik Tevreden?’

Terugblik 
Uit het rapport 2016-2017 bleek dat cliënten tevreden zijn over hun leven. We zien dat cliën-

ten en verwanten steeds vaker een stem hebben in het zorgproces en hun wensen uiten ten 

aanzien van de kwaliteit van bestaan.

Teams hebben veel aandacht voor het thema; vrijwel alle teams hebben in de teamreflectie 

de kwaliteit van bestaan besproken. Ze vinden dat ze goed inspelen op de wensen en behoef-

ten van cliënten en goed communiceren met cliënten en verwanten. Teams zetten daarbij 

steeds vaker het moreel beraad in. Hierbij gaan team en cliënten/verwanten via een speciale 

gespreksmethode de dialoog aan over vragen en dilemma’s.

Het geschikter maken van BIT voor mensen met EMB verdient aandacht. Dat geldt ook 

voor de samenhang tussen verschillende hulpbronnen zoals BIT, ‘Als je het mij vraagt’ 

en de teamreflecties. 

‘Ben ik Tevreden?’
BIT is onderdeel van het zorgproces, de vragen zijn ingebed in de beeldvorming en dienen 

als input voor de totstandkoming van het ondersteuningsplan. Teams geven de dialoog over 

de kwaliteit van bestaan op verschillende manieren vorm: soms letterlijk (‘het afnemen van 

een vragenlijst’), soms ‘in de geest van BIT’ tijdens dagelijkse gesprekjes met de cliënt. Die 

verscheidenheid in aanpak komt doordat de achtergrond en de beoogde werkwijzen van BIT 

bij veel medewerkers niet (meer) bekend is. Ze weten bijvoorbeeld niet of het bij deelname 

aan de samenleving om de daadwerkelijke, objectieve deelname van de cliënt gaat of om de 

beleving van de cliënt (dit laatste is de bedoeling). Medewerkers kunnen zich binnen Dich-

terbij niet meer scholen over BIT. We hebben wel ‘BIT Klein Kijken’ geïntroduceerd (voor de 

EMB-doelgroep, gericht op observatie), maar dit instrument is nog weinig bekend. De directie 

bekijkt hoe ‘Ben ik Tevreden?’ opnieuw onder de aandacht kan worden gebracht. 

‘Ben ik Tevreden?’ (BIT) is het instrument waarmee Dichterbij 
de kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt meet. De acht 
domeinen van Schalock staan hierin centraal. De wensen van de 
cliënt, die hieruit komen, geven richting aan het ondersteuningsplan. 
De uitkomsten van BIT geven informatie op individueel niveau, maar 
vormen ook stuurinformatie voor management en directie.
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Persoonlijke aandacht
Teams uit verschillende zorgregio’s signaleren dat door de vele taken en de beperkte bezet-

ting de individuele aandacht voor de cliënt soms onder druk staat. Uit het jaarverslag van de 

cliëntvertrouwenspersonen blijkt ook dat de aard van de onderwerpen ten opzichte van vorig 

jaar vaker te maken heeft met te weinig persoonlijke aandacht. Sommige teams geven aan 

dat vrijwilligers hierin een belangrijke rol kunnen spelen, maar ze vinden het lastig om goede 

vrijwilligers te vinden. Het signaal dat individuele aandacht soms onder druk staat is belangrijk 

en wordt komend jaar nader onderzocht.

Huisvesting, woonwensen
De woonwensen van cliënten veranderen. Ze willen graag voldoende privacy (eigen appar-

tementen), ruimte (mensen met ernstige meervoudige beperkingen of ouder wordende 

cliënten) en inspraak bij groepswonen. Het huidige woonaanbod sluit nog onvoldoende aan 

bij deze wensen. Op verschillende locaties is en wordt daaraan gewerkt. Voorbeelden zijn De 

Baersdonck in Grubbenvorst, appartementen in het centrum van Cuijk en Mikado in Horst. De 

afdeling Vastgoed van Dichterbij onderzoekt welke acties nodig zijn om het huidige woonaan-

bod beter te laten aansluiten op de woonwensen van cliënten.  

BIT-gegevens 
Bij BIT geven cliënten op de acht domeinen van Schalock een score van 1 tot en met 5. In 

onderstaande grafiek zie je per thema hoeveel procent van de cliënten welke score gegeven 

heeft. Voorheen lieten we de gemiddelde BIT-score; deze nieuwe weergave geeft de sprei-

ding in scores weer en laat zien hoe groot de groep is die zeer tevreden is (score 5) en zeer 

ontevreden is (score 1). 

Conclusies op Dichterbij-niveau zijn uit deze grafiek niet te trekken, de duiding van trends 

moet in teams en regio’s plaatsvinden. De scores zijn subjectief, daarom is het belangrijk dat 

begeleiders het gesprek voeren met cliënten en verwanten. Zij kennen de context en kunnen 

met cliënt en verwant onderzoeken wat de cliënt anders wil om een hogere kwaliteit van 

bestaan te ervaren. Duidelijk is wel dat het onderwerp ‘deelname aan de samenleving’ het 

minst goed scoort. Een aantal teams geeft in de teamreflectie aan dat ze vinden dat BIT-cijfers 

als losstaande bron niet zoveel zeggen; de waarde van BIT zit volgens hen vooral in de dialoog 

en de afspraken die daaruit volgen. 

Op centraal niveau is een analyse van de behandelvragen per domein van Schalock in de 

maak. Deze analyse is bedoeld om in kaart te brengen op welke levensdomeinen de meeste 

behandelvragen zijn.

“Wij merken een toename van behandelvragen als gevolg 
van de veroudering van onze doelgroep.” Teamreflectie

“We gaan door met het verwezenlijken van de wens van de cliënten 
om in een individueel appartement te wonen.” Teamreflectie

“Het moreel beraad wordt steeds meer ingezet als middel 
om te komen tot betere kwaliteit van bestaan voor de cliënt.” Teamreflectie

Spreiding van de 
BIT-scores op de 
acht domeinen 
van Schalock.

https://www.youtube.com/watch?v=7IYg8FNh0Lk&t=12s&list=PL3cSIms9tvDin6jkpc6nlaqThujMQrCom&index=12  
https://www.youtube.com/watch?v=7IYg8FNh0Lk&t=12s&list=PL3cSIms9tvDin6jkpc6nlaqThujMQrCom&index=12  
https://www.youtube.com/watch?v=9xiXHU9_jOo 
https://www.dichterbij.nl/actueel/twintig-cli%C3%ABnten-dichterbij-krijgen-een-eigen-woning-in-cuijk
https://www.dichterbij.nl/actueel/e-fitzone-brengt-bewoners-baersdonck-in-beweging
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3 Kwaliteit van de relatie tussen
 cliënt, verwant en professional 

Terugblik 
Uit het kwaliteitsrapport van 2016-2017 bleek dat cliënten en verwanten zeer tevreden zijn 

over de kwaliteit van de relatie en van de dienstverlening. Er waren echter ook aandachtspun-

ten, zoals de Dichterbij-brede communicatie naar cliënten en verwanten. Door dit beter af te 

stemmen met teams, kunnen zij cliënten en verwanten beter uitleggen wat dit voor hen be-

tekent. Een pilot daarvoor heeft plaatsgevonden rondom mondzorg. Door teams te bezoeken 

worden ze betrokken en meegenomen. Dit werkt positief. Ook het thema privacy gaan we op 

deze manier onder de aandacht brengen bij teams. 

Daarnaast zou het evaluatieformulier in het elektronisch cliëntendossier (ECD) vaker gebruikt 

kunnen worden voor analyse en verbetering. Dit evaluatieformulier is een hulpmiddel voor de 

periodieke evaluatie tussen zorgmedewerker en verwant (en eventueel cliënt). De uitkomsten 

van de evaluatieformulieren worden meegenomen in de maand- en kwartaalrapportages. 

Het is wenselijk om te onderzoeken of het evaluatieformulier verbeterd kan worden. Zorg- 

medewerkers geven namelijk aan dat het formulier te uitgebreid is en de administratielast 

daarmee te hoog. Ook hebben de regio’s moeite om duiding te geven aan de uitkomsten van 

de evaluatieformulieren.

Dichterbij ziet de persoonlijke relatie tussen cliënt, verwant en pro-
fessional als de basis van de professionele zorg en ondersteuning. 

“Heb samen met een cliënt het evaluatieformulier ingevuld. Op de vraag “hoe tevreden 
ben je over de behandeling: ontevreden/neutraal/tevreden/zeer tevreden” antwoordde de 
cliënt “zeer tevreden, oh nee wacht, doe maar tevreden, ik houd me nooit aan de dingen 
die we afspreken en jij had mij echt strenger mogen toespreken!” “#zo eerlijk!” Teamreflectie
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Ook een aandachtspunt naar aanleiding van de externe visitatie vorig jaar: in het kwali-

teitsrapport zou duidelijker naar voren kunnen komen hoe Dichterbij leert van klachten. Op 

organisatieniveau is het reflecteren naar aanleiding van klachten verbeterd. In maandelijkse 

bijeenkomsten bespreken raad van bestuur en directie casuïstiek en thema’s ten aanzien van 

kwaliteit en veiligheid. Zij hebben ook inzicht in de afgehandelde klachten, hieruit kunnen ze 

signalen halen en die intern onder de aandacht brengen. Bij veel dezelfde klachten bekijkt 

de klachtencommissie of het nodig is om bijvoorbeeld protocollen aan te passen. Regionaal 

bespreekt het managementteam klachten, met als doel om daarvan te leren. 

Betrokkenheid bij het team
Zorgteams zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de relatie in de driehoek. Ze 

zeggen vaker dat verwanten veel vertrouwen uitspreken naar medewerkers. Teams inves-

teren in de relatie in de driehoek, ze nodigen verwanten uit voor bijvoorbeeld ‘Als je het mij 

vraagt’ (AJHMV), teamreflecties en/of huiskamerbijeenkomsten. Dit leidt ook tot meer betrok-

kenheid bij het meedenken en meedoen met activiteiten in en vanuit de woning. 

In het BIT komen diverse vragen aan de orde, die de tevredenheid van de cliënt met betrek-

king tot de werkstijl en de relatie verwoorden.

Quli draagt bij aan transparantie van rapportages. Een aantal teams geeft aan dat dit heeft 

geleid tot een betere communicatie met verwanten. Ook persoonlijk begeleiders (maatjes) 

dragen in belangrijke mate bij aan een goede, continue communicatie met de cliënt en zijn 

verwant(en). Verwanten (en soms ook cliënten) worden ook vaker betrokken bij 

sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers. 

Sommige teams zoeken nog naar een manier om betrokkenheid vanzelfsprekend te maken. 

Zowel verwanten als begeleiders zijn soms terughoudend om intensiever samen te werken, 

bijvoorbeeld omdat verwanten ontevreden zijn over de woonomgeving, groepssamenstelling 

of ingeslepen oude patronen. Coaching of het verduidelijken van afspraken kan dan helpen. Bij 

dagbesteding is het contact tussen medewerkers en verwanten niet vanzelfsprekend. Soms is 

er een spanningsveld tussen de wensen van cliënten en ouders. Begeleiders vragen zich soms 

af hoe ze hiermee kunnen omgaan. Veel medewerkers hebben de theatervoorstelling ‘Lastige 

ouders’ bezocht. De voorstelling geeft inzicht in het leven met een kind met een verstandelij-

ke beperking en zet aan tot dialoog met ouders, ook als de relatie met verwanten moeizamer 

verloopt.

De scholing in relatiegericht werken heeft veel teams geholpen om de relatie met cliënten en 

verwanten verder te versterken. Bij relatiegericht werken staat het gewone leven centraal. 

De belangrijkste pijlers zijn een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, anders kijken naar 

probleemgedrag en een betekenisvolle invulling van het dagelijkse leven. Vanuit zorgteams is 

er een grote vraag naar de training relatiegericht werken. Deelnemers zijn positief en zorgme-

dewerkers passen relatiegericht werken toe in de dagelijkse praktijk. 

“Het team is geschoold in de methodiek ‘relatiegericht werken’. Hierbij staat de relatie 
tussen bewoner en medewerker centraal. Niet iedereen heeft dezelfde band met elkaar. 
Dit is een gegeven, waarmee rekening gehouden kan worden, bv. binnen het rooster. 
Hierbij geven we de band aan met kleuren. Groen staat voor veilig, rood voor onveilig 
en oranje zit hier tussenin. We streven ernaar om altijd minimaal een groene begeleider 
voor de verschillende bewoners in dienst te hebben. Dit verloopt goed en dat willen we 
voor de toekomst gaan borgen.” Teamreflectie

https://www.youtube.com/watch?v=Zl5-NEPk2vU
https://www.dichterbij.nl/actueel/een-nieuwe-begeleider-of-dvcer-daarover-praten-cli%C3%ABnten-graag-mee/p2
https://www.dichterbij.nl/lastigeouders
https://www.dichterbij.nl/lastigeouders
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Cliëntvertrouwenspersoon
In 2017 hebben 145 mensen een beroep gedaan op een cliëntvertrouwenspersoon: 

102 cliënten en 43 ouders/verwanten/vertegenwoordigers. In 63% van de gevallen ging het 

om klachten. In 75% hiervan is samen met de cliënt of ouder/verwant/vertegenwoordiger 

een oplossing gevonden zonder officiële klacht. Cliënten en verwanten weten de vertrou-

wenspersoon het vaakst te vinden doordat begeleiders hen erop wijzen. Ook de locatiebe-

zoeken van de cliëntvertrouwenspersonen en informatie op internet zijn belangrijk. Veruit de 

meeste onderwerpen die met de cliëntvertrouwenspersoon worden besproken, hebben te 

maken met zorg en begeleiding. Zowel cliënten als verwanten merken vooral het gebrek aan 

aandacht op. De omstandigheden hiervoor zijn sterk wisselend. 

 

 

In deze grafiek is te zien wat 
de aard van de onderwerpen is, 
waarover cliënten en verwanten 
contact opnemen met de CVP.

Bij het onderwerp ‘Zorg en 
begeleiding’ is een forse toename 
van de klacht ‘Gebrek aan 
aandacht’ op te merken, zowel 
door cliënten als door verwanten. 
De omstandigheden hiervoor zijn 
sterk wisselend.

Klachten
De externe visitatiecommissie merkte op dat in het rapport 2016-2017 niet duidelijk stond 

hoeveel klachten er ingediend waren en waarover ze gingen. Nu doen we dat wel.  

In 2017 zijn er 37 klachten ingediend, één minder dan in 2016 (36 klachten). De meeste klach-

ten (15) gingen over ‘niet adequaat/zorgvuldig handelen’, dit is opvallend meer dan in 2016 (5 

klachten hierover). Over ‘het niet nakomen van afspraken’ en ‘bejegening en communicatie’ 

kwamen elk 12 klachten binnen (in 2016 respectievelijk 9 en 15). Over de huisvesting klagen 

weinig cliënten en verwanten (2017: 3, 2016: 4), terwijl er via andere bronnen wel signalen 

komen dat woningen niet aansluiten bij de wensen van cliënten. 

Beroep op de 
cliëntenvertrouwenspersoon
per organisatie onderdeel.

Binnen STEVIG is een daling te zien 
in het aantal casussen in 2017 in 
vergelijking met 2016. In regio Noord 
en Midden is er sprake van een 
toename van het aantal casussen.

https://www.dichterbij.nl/contact/klachten-en-vertrouwenspersonen
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Per klacht zijn meerdere opties mogelijk
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4 Zicht op veilige zorg

Terugblik
Uit het rapport 2016-2017 bleek dat projecten als het elektronisch voorschrijfsysteem nog 

weinig effect hadden op de medicatieveiligheid. Ook kwam naar voren dat het proces rondom 

meldingen incidenten cliënten (MIC) en meldingen incidenten medewerkers (MIM) beter kon. 

Na opmerkingen uit de externe visitatie van 2017 zoomen we in dit rapport meer in op de 

duiding en context van MIC-meldingen.

De veiligheid van de cliënt
Het thema veiligheid is een standaard onderdeel van het gesprek met de cliënt/verwant over 

het ondersteuningsplan. Op teamniveau staat het vaak op de agenda van teamreflecties en 

audits kwaliteit & veiligheid (K&V). Ook vindt er regelmatig een moreel beraad plaats over een 

veiligheidsdilemma; meer dan de helft van alle moreel beraden gaat hierover.

 

Ieder mens wil zich veilig voelen. Veiligheid is een breed begrip: 
cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is, 
maar ook dat ze een veilige woning en dagbesteding hebben. Ook 
medewerkers van Dichterbij moeten zich veilig voelen en hebben 
een veilige werkplek nodig om goede zorg te kunnen leveren. 

Inhoud Moreel Beraad: gebieden waarop dilemma’s worden ervaren

https://www.dichterbij.nl/privacy
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Per cliënt wordt een risico-inventarisatie gemaakt. Er worden begeleidingsafspraken gemaakt 

om met deze risico’s om te gaan en zo mogelijk te voorkomen. Uit de audits K&V blijkt dat er 

voor 81% van de cliënten een actuele risico-inventarisatie in het elektronisch cliëntendossier 

staat. Ook de begeleidingsafspraken zijn doorgaans goed op orde en geregistreerd. 9 van de 

10 teams zeggen in audits dat ze de die afspraken goed naleven. 

De betrokkenheid van de gedragsdeskundige bij de cliënt is verbeterd: de gedragsdeskundige 

wordt niet alleen ingezet bij probleemgedrag, maar is structureel betrokken bij alle cliënten 

(ongeacht zzp). Behandelaars geven aan dat zij niet pas ingeschakeld worden als er een pro-

bleem is, maar denken door een proactieve vraag van de teams actief vanuit hun vakkennis 

mee over hoe we zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan een gewoon en betekenisvol leven 

van de cliënt. 

Risico-inventarisatie en begeleidingsafspraken in het ECD (bron: audits K&V)

 

Om de veiligheid van cliënten te bevorderen zijn er op het gebied van veroudering, probleem-

gedrag en slikproblemen signaleringsplannen gemaakt. Het werken daarmee is een aan-

dachtspunt. Ook hebben we aandacht voor kennisontwikkeling om de veiligheid te bevorde-

ren. Zo is er een quick scan ‘Ouderen- test jezelf’ ontwikkeld waarmee begeleiders hun kennis 

over ouderen kunnen testen en op basis daarvan vast kunnen stellen of ze scholing nodig 

hebben.  

Meldingen van incidenten cliënten
Binnen alle regio’s is het totaal aantal MIC-meldingen licht gedaald (uitgezonderd regio oost). 

Geen van de regio’s geeft hiervoor een (mogelijke) verklaring. In de alinea’s hierna zoomen 

we in op de meldingscategorieën afzonderlijk. 

Aantal MIC-meldingen

Een groot deel van de teams meldt incidenten cliënten en medewerkers op de juiste manier. 

Ze leren van de meldingen en zetten verbeteracties op, zo blijkt uit de audits. Deze items sco-

ren tussen 91% en 97% ‘in orde’. 

Medicatieveiligheid
Het aantal meldingen rondom medicatieveiligheid daalt: in 2017 waren er gemiddeld 8 inci-

dentmeldingen per dag, in de eerste helft van 2018 waren dit er gemiddeld 7. In totaal gaat 

het om ongeveer 2.700 incidenten per jaar, dit is 0,2% van het totaal aan medicatiehandelin-

gen (1,2 miljoen per jaar). 

Uit de audits K&V blijkt dat met name het aftekenen en terugkoppeling dagbesteding-wonen 

aandachtspunten zijn. Teams geven in de teamreflectie ook aan dat ze niet altijd aftekenen, ze 

willen graag digitaal aftekenen. Ze zijn zich dus bewust en ondernemen ook actie om fouten 

te voorkomen (zoals het elkaar aanspreken en terugkomen als je vergeten bent af te teke-
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nen). Overigens zijn niet alle fouten vermijdbaar, zo komt het regelmatig voor dat een cliënt 

een medicijn weigert in te nemen. Dit wordt dan geregistreerd als een incident (zie tabel op 

de volgende pagina).

Uit de audits blijkt ook dat de medicijnkast in een derde van de gevallen ook toegankelijk is 

voor onbevoegden (zoals huishoudelijk medewerkers). Als dit geconstateerd wordt, volgt er 

snel actie. De overige punten rondom medicatieveiligheid zijn in de grote meerderheid van de 

gevallen op orde, zo blijkt uit de audits. Het gaat hier om het verwijzen in het OP naar de me-

dicatieoverzichten, het gebruik van medicatielijsten, het uitzetten van de medicatie, bewaren, 

houdbaarheid, retourmedicatie en dergelijke.

 

Meldingen incidenten verslikken
Verslikkingen worden sinds 2017 apart geregistreerd. Het aantal gemelde incidenten rondom 

verslikken stijgt. Volgens Expertise heeft dit onder meer te maken met het ouder worden van 

de cliënten. Daarom zijn er scholingen ontwikkeld voor begeleiders over het omgaan met 

slikproblemen en om begeleiders bewust te maken van de risico’s. Het aantal verslikkingsin-

cidenten stijgt, maar het aantal mensen dat overlijdt aan verslikking neemt af (3 in 2015 en 

0 in 2018). Het toenemende aantal gemelde incidenten betekent niet dat er weinig aandacht 

is voor verslikking. De ervaring van eten en drinken is voor mensen met een verstandelijke 

beperking vaak erg waardevol. Incidenten zijn mogelijk te voorkomen door de cliënt bepaalde 

soorten voedsel niet meer te laten eten. Verwanten, zorgmedewerkers en professionals er-

varen een dilemma tussen kwaliteit van bestaan (genieten van eten en drinken) en veiligheid 

(het inperken van risico’s). Het moreel beraad wordt dan ingezet om samen tot een zorgvul-

dige afweging te komen. Uitkomst hiervan kán zijn dat kwaliteit van bestaan en genieten van 

eten zwaarder weegt dan het risico op verslikking.

 

Verslikking komt relatief vaak voor bij ouderen: 50% van alle incidenten komt voor bij cliënten 

in de leeftijdscategorie 61-90 jaar en nog eens 25% bij de 51-60 jarigen. 

Aantal medicatie incident-

meldingen per half jaar.

“Slikproblemen komen steeds vaker voor bij ouder wordende cliënten. 
Wij zetten in op verbreding en verdieping van onze kennis t.a.v. gebruik
van onderzoeksinstrument voor slikproblemen.” Teamreflectie
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Meldingen incidenten vallen
Ook het risico op vallen neemt toe naarmate de cliënt ouder wordt. 75% van alle valincidenten 

komt voor in de groep cliënten ouder dan 50 jaar, met een piek in de leeftijdscategorie vanaf 

65 jaar. Daarom is ook hiervoor extra aandacht. De regio Noord-Midden en Expertise willen 

graag dat de valrisico’s ingebed worden in de risico-inventarisatie van het OP, bijvoorbeeld via 

een valpreventielijst. 

Meldingen incidenten agressie
Het aantal gemelde agressie-incidenten daalt licht. De regio’s denken onder meer dat dit komt 

door relatiegericht werken als proactieve benadering van probleemgedrag. Ook hebben enke-

le regio’s extra aandacht besteed aan signaleringsplannen om incidenten te voorkomen. 

Uit nadere analyse is gebleken dat jaarlijks over ongeveer 1000 cliënten minimaal 1 agressie-

incident wordt gemeld. Een klein aantal cliënten (zo’n 80) is betrokken bij 50% van alle agressie-

meldingen.

 Aantal cliënten betrokken bij 50% van de agressie-incidenten Aantal cliënten 

Bij 60% van alle agressiemeldingen hebben cliënten een indicatie ZZP7 (met behandeling en 

dagbesteding). Bij 17% van de incidenten is sprake van cliënten met ZZP6 (met behandeling 

en dagbesteding).

Vormen van agressie
De aard van de incidenten blijft qua trend ongeveer gelijk.

Ernst van het incident 
Het totaal aantal agressie-incidenten is gedaald. In de grafiek hieronder is te zien dat in ver-

houding het aantal lichte en matige agressie incidenten licht is gedaald. Het aandeel ernstige 

en zeer ernstige incidenten is licht gestegen. 

 “Goed kijken naar wat de cliënt wil voorkomt veel incidenten vanuit agressie.” Teamreflectie

https://www.dichterbij.nl/hackathon/pitch-de-oplossing-van-dichterbij


KWALITEITSRAPPORT DICHTERBIJ 2017-2018  |  41

Meldingen incidenten medewerkers
Bijna alle meldingen incidenten medewerkers (MIM) hebben met agressie te maken. Het be-

drijfsopvangteam is in 2017 31 keer ingezet in verband met een agressieve cliënt. 

Op basis van het aantal MIC-meldingen waarbij de medewerker zelf aangeeft dat er ook spra-

ke is van een MIM-situatie, blijft het aantal daadwerkelijke MIM-meldingen achter. Dit heeft er 

mogelijk mee te maken dat een MIM via een ander formulier moet worden gemeld. Teams/

RVE’s geven aan de huidige meldingsformulieren omslachtig zijn. Een werkgroep heeft een 

aantal aanbevelingen gedaan rondom MIC- en MIM-meldingen, zoals het verhelderen van het 

beleid, het slimmer maken van het proces en het makkelijker maken van meldingen. 

Meldingen incidenten medewerkers

Calamiteiten
In de tweede helft van 2017 zijn er 3 incidenten van geweld in de zorgrelatie gezien en gemeld. 

In 2018 zijn er van januari t/m september 11 incidenten bij de interne incidentencommissie 

gemeld. Van deze 11 incidenten waren er 7 (mogelijke) calamiteiten waarnaar de commissie 

onderzoek heeft gedaan. 3 daarvan heeft de commissie verplicht aan de Inspectie Gezond-

heidszorg en Jeugd gemeld. De overige 4 meldingen betroffen (mogelijke) meldingen van ‘ge-

weld in de zorgrelatie’. De commissie heeft 3 van deze 4 meldingen gemeld aan de inspectie. 

De vierde melding betrof geen ‘geweld in de zorgrelatie’ zoals bedoeld door de inspectie. De 

door Dichterbij aangeleverde rapporten over deze incidenten zijn door de Inspectie Gezond-

heidszorg en Jeugd geaccordeerd. Op 2 rapporten is de reactie nog niet ontvangen.

Dichterbij leert van deze calamiteiten: directie en raad van bestuur bespreken de analyse van 

de incidentencommissie en spreken verbetermaatregelen af. 

Brandveiligheid
Uit audits blijkt dat 76% van de onderzochte locaties jaarlijks brandoefeningen houden. Dit 

percentage moet omhoog, daarom wordt het toezien op de jaarlijkse brandoefeningen ver-

scherpt. Cliënten worden niet altijd betrokken bij ontruimingsoefeningen. Cliënten/verwanten 

van een aantal locaties geven in audits aan dat niet alles duidelijk is rondom brandveiligheid. 

Tijdens audits wordt de blusapparatuur gecontroleerd (87% in orde) en de vrije doorgang naar 

nooduitgangen (98% in orde). Aandachtspunt zijn scholingen omtrent BHV en Veiligheid en 

Preventie. In 65% van de audits wordt geconstateerd dat minstens één teamlid geen actu-

ele scholing heeft gevolgd. Een deel daarvan betreft nieuwe medewerkers die nog niet zijn 

geschoold. Teams geven aan dat het goed zou zijn dat Dichterbij medewerkers laat weten dat 

een scholing verlopen is. Ook moet er meer capaciteit voor scholing komen. 

De afdeling Vastgoed van Dichterbij inventariseert de brandveiligheid op locaties om te kijken 

waar verbeteringen nodig zijn. Ook beoordeelt de afdeling of de vragen die nu tijdens de audit 

worden gesteld over brandveiligheid verbeterd kunnen worden. 
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5 Leven in vrijheid

Soms is een (tijdelijke) vrijheidsbeperking toch nodig om de cliënt en/of zijn omgeving te 

bescherming. Dat kan gaan om een beperking in het maken van keuzes of om bewegingsbe-

perkingen. Deze definitie, die we al sinds 2015 gebruiken, is in lijn met de komende Wet zorg 

en dwang. 

Terugblik 
In het kwaliteitsrapport 2016-2017 benoemden we de goede betrokkenheid van cliëntenver-

tegenwoordigers bij het afbouwen of juist inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit 

geldt nog steeds: uit de audits blijkt dat bij 94% van de teams de inbreng van de cliënt en/of 

zijn vertegenwoordiger over vrijheidsbeperking in het ondersteuningsplan is opgenomen.

Aandachtspunten waren het tijdig volgen van scholingen (Wgbo/ Bopz), aandacht voor regis-

tratie van de vrijheidsbeperkende maatregelen die níet onder de Wgbo of Bopz vallen (maar 

onder de ruimere definitie) en het verhelderen van procedures en samenhang. Verderop in dit 

hoofdstuk komen deze onderwerpen terug.

Bekendheid beleid 
Uit de teamreflecties komt naar voren dat vrijheid steeds vaker breder wordt gezien dan alleen 

‘vrijheidsbeperkende maatregelen vanuit de Bopz of Wgbo’. Deze bewustwording blijkt ook uit 

de registraties van dit soort beperkingen in het OP en ECD; ook minder ingrijpende vrijheids-

beperkingen worden in het multidisciplinair overleg besproken en in het OP vastgelegd. Doel, 

afweging, evaluatie en afbouw zijn hiermee goed in beeld (zie tabel op de volgende pagina).

De bewustwording en kennis over vrijheidsbeperkingen kan nóg beter. Herkennen we bepaal-

de gewoontes en lopende afspraken in begeleiding van cliënten als zodanig? Audits, teamre-

flecties, de scholing Bopz/Wgbo helpen bij die bewustwording. Medewerkers van Expertise 

(met name gedragsdeskundigen en artsen) hebben goed zicht op de keuzes die zijn gemaakt 

om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten en gaan het gesprek hierover aan (als ‘luis 

in de pels’). Ook blijkt dat het interne proces van ‘second opinions’ dat gedragsdeskundigen 

uitvoeren heeft geleid tot afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Verschillende teams hebben extra aandacht besteed aan het thema vrijheidsbeperking, in de 

Dichterbij streeft naar maximale vrijheid van cliënten. Vrijheids- 
beperkingen willen we voorkomen. Daarom werken we preventief, 
werken we aan bewustwording en signalering en hebben we 
aandacht voor alternatieven voor vrijheidsbeperkingen. 
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regio oost hebben dagbestedingsteams er een studiedag aan besteed. Ook de scholing relatie-

gericht werken (Triple-C) draagt bij aan ‘anders kijken’ en verminderen van beperkingen voor 

cliënten. Tientallen teams hebben die scholing gevolgd. 

Teams koppelen vrijheidsbeperkende maatregelen steeds vaker aan omgaan met risico’s: welk 

gevaar of welk risico is de aanleiding om vrijheidsbeperkende maatregelen te overwegen of 

in te zetten? En zijn er alternatieven, bijvoorbeeld op het gebied van e-health? Teams zetten 

steeds vaker e-healthtoepassingen in als lichter alternatief van vrijheidsbeperking, zoals een 

GPS-tracker. Ook zetten ze steeds vaker een moreel beraad in om dilemma’s rondom vrijheids-

beperkingen te bespreken. 

Teams hebben behoefte aan heldere definities: wat is wel en wat is geen vrijheidsbeperking? 

Een werkgroep heeft de knelpunten geïnventariseerd en doet aanbevelingen voor verbetering 

van registratie, proces en beleid.

Bevoegd en bekwaam
Voor iedere medewerker is de theoriescholing Wgbo/Bopz verplicht, naast driejaarlijkse prak-

tijkscholingen en toetsingen voor die medewerkers die te maken hebben met de uitvoering 

van middelen of maatregelen. Het tijdig volgen van (herhalings-)scholingen is een terugkerend 

aandachtspunt. Dit blijkt onder andere uit de interne audits. Medewerkers geven aan dat ze 

behoefte hebben aan tijdige reminders vanuit het leerportaal. Nu is dat technisch niet moge-

lijk, het nieuwe leermanagementsysteem kan dit wel. Dit systeem nemen we naar verwach-

ting in 2019 in gebruik. 

Nieuwe medewerkers zijn niet altijd direct geschoold. We onderzoeken waaraan dit ligt: zijn 

er bijvoorbeeld wachttijden? Ook bekijken we of nieuwe medewerkers de scholing al vóór 

indiensttreding kunnen volgen. 

Zorgvuldige werkwijze 
De werkwijze is conform wet- en regelgeving uit Bopz en Wgbo, de commissie middelen of 

maatregelen ziet hier intern op toe. Bij interne audits wordt de werkwijze rondom vrijheids-

beperkende maatregelen op allerlei onderdelen getoetst, zoals de inbreng en instemming van 

cliënten en verwanten, het vastleggen van de afspraken in het OP, de weging van alternatie-

ven en de mogelijkheid van afbouw. Tijdens de audits vindt ook altijd een steekproef plaats 

waarbij enkele dossiers worden gecontroleerd. In de periode juli 2017 tot en met juni 2018 

heeft er bij 89 teams een audit plaatsgevonden.

 - Bij 94% van de geauditeerde teams is de inbreng van de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger 

met betrekking tot vrijheidsbeperking in het OP opgenomen. Ook de inbreng van 

deskundigen is vrijwel altijd opgenomen.

 - Bij 83% is de toegepaste vrijheidsbeperkende maatregel volgens afspraak vastgelegd in het 

ondersteuningsplan.

 - In 89% van de opgelegde vrijheidsbeperkingen zijn minder ingrijpende alternatieven 

overwogen.

 - Op 20% is er niet voor alle toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen (Bopz/Wgbo) een 

uitvoeringsprotocol beschreven. 

 - In 89% van de gevallen zijn er afbouwplannen voor vrijheidsbeperkende maatregelen 

afwezig. Bij onrustbanden en fixaties is dat respectievelijk 100% en 97%.

 - 94% van de locaties heeft een actueel signaleringsplan als er vrijheidsbeperkende 

maatregelen worden toegepast als gevolg van gedragsproblematieken.

 - Alle teams controleren de gebruikte middelen aantoonbaar (zoals enkel- en polshouders).

Afspraken in ondersteuningsplan
Bij 1366 cliënten zijn afspraken over het kunnen toepassen van een of meer 

vrijheidsbeperkende maatregelen vastgelegd in het dossier (inclusief de woonclusters van 

STEVIG). Het gaat dan om maatregelen in het kader van de Bopz of Wgbo, maar ook om 

beperkingen in het maken van keuzes, inluisteren, deurmelders, et cetera. In onderstaande 

tabel lees je wat de aard is van de maatregelen die vooraf zijn vastgelegd in het OP. Dit 

betekent dus niet dat de maatregelen ook daadwerkelijk allemaal zijn toegepast. Voor het 

overgaan tot toepassing zijn vaak afspraken vastgelegd in signaleringsplannen en/of in het 

uitvoeringsprotocol. De categorie ‘overig’ is groot, dit zijn veelal maatregelen als het 

inperken van keuzes (bijvoorbeeld ‘sigaretten niet in eigen beheer’). Het grote aantal 

vastgelegde afspraken in de kolom ‘anders’ (bijna 3400) is een indicatie dat vrijheidsbeperking 

niet alleen in het licht van Wgbo/Bopz wordt gezien.  

“Bij een cliënt was de maatregel ‘deur op slot in de nacht’ nodig ter voorkoming 
van omdraaien van dag en nachtritme. Dit is al snel omgezet naar ‘indien nodig’, 
wat nu bijna niet meer voorkomt.” Teamreflectie

“Af en toe staat de veiligheid de vrijheid van een cliënt in de weg.
Ook vindt het team ‘oude gewoonten en afspraken’ loslaten lastig.” Teamreflectie

https://www.dichterbij.nl/alsjehetmijvraagt/truus
https://www.dichterbij.nl/alsjehetmijvraagt/rogier
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Registratie 
Een overzicht van hoe vaak alle soorten vrijheidsbeperkende maatregelen zijn toegepast, is 

niet op Dichterbij-niveau te rapporteren in verband met de huidige inrichting van het ECD. 

Overzicht gedwongen opname en toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen, gemeld aan de inspectie.

 

“Teams geven aan dat er meer gekeken wordt naar wat echt nodig is. 
Het heeft ook met durf te maken.” Kwaliteitsrapport RVE
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6 Samenwerking
 binnen team/zelforganisatie

De juiste ondersteuning bieden aan cliënten vraagt veel van medewerkers. De cliënten wor-

den steeds ouder en de zorgvraag steeds complexer en de maatschappij ontwikkelt zich zo-

danig dat het steeds moeilijker wordt voor cliënten en hun naasten om mee te doen. Om hier 

goed op in te spelen hebben we nu en in de toekomst vitale medewerkers nodig, die goed 

gekwalificeerd, vakbekwaam en duurzaam inzetbaar zijn. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt 

van ons om onze zorg slimmer en efficiënter te organiseren.

Terugblik 
In het vorige rapport schreven we dat de basis van zelforganisatie staat bij Dichterbij. Teams 

gaven ook aan behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Daarom is dit jaar een nieuw 

programma gestart, waarin we taken, rollen en verantwoordelijkheden verhelderen. Ook zijn 

kernrolhouders vitaliteit benoemd. Zij hebben een training gevolgd, waardoor er meer aan-

dacht is voor het voorkomen van ziekteverzuim. 

Volgens het kwaliteitsrapport 2016-2017 was ook aandacht nodig voor de jaarlijkse teamreflectie 

en spiegelgesprekken. Het belang daarvan is afgelopen jaar beter onder de aandacht gebracht bij 

de teams. Daarnaast zijn de hulpbronnen voor de teamreflectie op ons intranet herzien.

Op het gebied van communicatie benoemden verschillende teams als verbeterpunten: feedback 

geven aan elkaar en de introductie van nieuwe medewerkers. Teams geven nu aan dat er aan-

dacht is voor feedback (onder meer via cursussen). In de regio’s west en zuid zijn pilots gehou-

den voor de introductie van nieuwe medewerkers. Met effect: in de regio west geven nieuwe 

medewerkers meer dan voorheen aan dat ze zich welkom voelen en goed ingewerkt zijn.

Aandacht voor reflectie
Binnen Dichterbij reflecteren we op alle niveaus. Teams in de zorg, bij de ondersteunende 

diensten en Expertise houden reflecties in allerlei vormen, het managementteam reflecteert 

periodiek op thema’s rondom kwaliteit. 

Zorgteams kunnen de teamreflectie sinds dit jaar combineren met de audit K&V. De eerste 

ervaringen daarmee zijn positief. De combinatie zorgt voor een integrale teamdag in het teken 

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en zorgbehoeften 
van cliënten is gekozen voor werken in zelforganiserende teams. 
Dit geeft medewerkers de ruimte om optimaal aan te sluiten bij 
de cliënt. In onder meer de teamreflecties en audits kwaliteit 
& veiligheid (K&V) evalueert het team samen hoe dit gaat.
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van leren en verbeteren. De teams zijn gebaat bij de verdiepende vragen die de auditoren 

stellen. Interne auditoren onderzoeken of en hoe we deze combinatie verder kunnen verbeteren. 

Teams zijn doorgaans tevreden over de betrokkenheid binnen het team en de samenwerking 

met verwanten. Veel teams geven aan te hebben gewerkt aan feedback geven. Belangrijke 

verbeterpunten blijven elkaar aanspreken en het beter benutten van elkaars kwaliteiten. 

Teams zien de samenhang van de verschillende hulpbronnen steeds meer en benutten dit 

onder meer in de eigen teamcyclus. Zo nemen ze bevindingen van teamreflecties mee in hun 

jaarplan.

Zelforganisatie 
Zelforganisatie is een prioriteit bij Dichterbij. Teams bevinden zich in verschillende ontwikkel-

fases. Dit vraagt om maatwerk bij de ondersteuning op weg naar zelforganisatie. Een nieuw 

programma moet teams meer helderheid geven over rollen, verantwoordelijkheden en ver-

wachte prestaties. 

Verschillende zorgteams zijn in de workshop ‘minder papier, meer tijd voor de zorg’ aan de 

slag gegaan met regelarm werken. Ook dit vraagt teams om te reflecteren op hoe zij omgaan 

met administratie(last).

Tijdens de externe visitatie in 2017 adviseerde het visitatieteam om verwanten mee te nemen 

in de ontwikkelingen.

Continuïteit in teams
Zorgmedewerkers ervaren een toenemende werkdruk. Dit komt onder meer door de krapte 

op de arbeidsmarkt, de toenemende zorgzwaarte, wisselingen in het team, ziekteverzuim en 

de beweging richting zelforganisatie. Mede door die toegenomen werkdruk zijn de verzuim-

cijfers een punt van zorg en aandacht. We proberen het verzuim te verlagen door in te zetten 

op preventieve maatregelen. Daarom zijn aandachtshouders vitaliteit benoemd en hebben we 

een nulmeting gedaan (met name kwalitatief) en per organisatiedeel een plan gemaakt om 

het ziekteverzuim terug te dringen. Ook is er aandacht voor gezond roosteren voor een betere 

balans tussen werk en privé.

Verzuim

Regio’s zoeken verschillende oplossingen om de continuïteit te waarborgen. Zo heeft regio 

west een eigen, regionale flexibele schil opgezet. De eerste resultaten zijn bemoedigend. In de 

regio noord-midden en regio zuid werken locaties meer samen om teams minder kwetsbaar 

te maken. 

Zelforganisatie leidt tot meer verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en aandacht voor elkaar binnen het team.” Teamreflectie

“Het team moet helder krijgen welke verwachtingen we van elkaar hebben, zeker ook t.a.v. 
kennis. Kennis opdoen is niet vrijblijvend, het hoort bij je rol als professional.” Teamreflectie “De krapte op de arbeidsmarkt stelt Dichterbij niet vrij van de verantwoordelijkheid 

om hier iets mee te doen. Nu zijn wij als medewerkers op de vloer vaak de dupe 
hiervan.” Teamreflectie

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cSIms9tvDh2lGshitnosJfhV7ylnfXG
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Ook de scholing en werving van medewerkers zijn belangrijk voor de continuïteit. Samen met 

opleidingsinstituten hebben we een aantal opleidingen ontwikkeld die medewerkers opleiden 

voor de toenemende zorgzwaarte, zoals een verkorte IG-opleiding en verpleegkundige oplei-

ding en specialisaties op het gebied van EVB+ en LVB+. 

Op het gebied van werving is er ook een aantal ontwikkelingen. Zo professionaliseren we het 

wervingsproces, gaan we per functie werven (in plaats van per locatie) en hebben we vacatu-

reteksten herzien. Ook houden we iedere eerste donderdag van de maand een koffie-uurtje, 

waar potentiële collega’s kennis kunnen maken met Dichterbij. Daarnaast zetten we in op 

zij-instromers. Zij kunnen een maatwerkopleiding tot begeleider volgen.

 

Een SPOC is een combinatie van een e-learning en Facebook. Medewerkers doen kennis op via 

teksten, filmpjes en presentaties, tegelijkertijd kun je ook reageren, ervaringen delen en vragen 

stellen. Een SPOC heeft altijd een begin- en einddatum; na drie maanden zit het erop. Dichterbij 

deed al goede ervaringen op met een SPOC over ouderenzorg. In het voorjaar van 2018 zijn twee 

nieuwe SPOC’s gestart: over psychische problematiek en over ouderen.

Zeventien leerlingen van Dichterbij zijn na de zomer begonnen aan de combi-opleiding 

maatschappelijke zorg en verpleegkunde op niveau 4. Een uniek leertraject dat opleidt

voor de professional van de toekomst.

Twintig collega’s zijn in oktober 2017 begonnen aan de interne opleiding voor het omgaan en 

begeleiden van cliënten met complex gedrag. In maart 2018 is  een nieuwe groep gestart.

“We zouden kunnen winnen als we meer samenwerken met andere teams.” Teamreflectie

https://www.gildezorgcollege.nl/opleidingen/maatschappelijke-zorg/combi-opleiding-maatschappelijke-zorgmbo-verpleegkundige/
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7 Samenwerking
 binnen Dichterbij

Terugblik 
In het kwaliteitsrapport 2016-2017 kon je al lezen dat medewerkers van Dichterbij steeds 

beter met elkaar samenwerken. We zoeken en vinden elkaar steeds vaker en trekken meer 

samen op in trajecten en projecten. Voorbeelden zijn de deelname van zorgmedewerkers 

in projecten (onder meer over vervoer), de betrokkenheid van de cliëntenraad bij inkoop, 

kennisnetwerken en de managementdag. Ook zijn diverse teams begonnen met dynamisch 

verbinden, dit bevordert de afstemming en samenwerking tussen bijvoorbeeld dvc’er, ge-

dragsdeskundige en manager. Verbetering in samenwerking is zeker ook nog mogelijk, vooral 

tussen ondersteunende diensten en de zorgteams.

Samenwerking door dynamisch verbinden
Teams zijn over algemeen tevreden over de samenwerking met de specialisten van Expertise. 

Zij werken in diverse driehoeken samen volgens dynamisch verbinden. Dit principe verbindt 

steeds drie rollen: iemand die iets wil, iemand die iets doet en iemand die helpt. Dynamisch 

verbinden helpt om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken en samenwerking te 

optimaliseren. De eerste ervaringen ermee in de driehoek dvc’er, gedragsdeskundige en ma-

nager zijn positief; de samenwerking met de gedragsdeskundige is erdoor verbeterd.

Samenwerking wonen-dagbesteding-nachtzorg
24-uurs zorg organiseren rondom de cliënt vraagt een goede afstemming tussen medewer-

kers wonen, medewerkers dagbesteding, medewerkers nachtzorg, managers, de zorgcentrale 

en de medische staf. De rol van zorg-op-afstand (onder meer nachtzorg) mag meer zichtbaar 

worden in de organisatie. De 24-uurs keten is soms nog onvoldoende in beeld bij zorgmede-

werkers. Dvc’ers, zorgmedewerkers, cliënten en verwanten zijn welkom om te komen kijken 

Voor goede zorg en ondersteuning is goede samenwerking nodig 
in de organisatie. Bijvoorbeeld tussen zorgteams en specialisten 
van Expertise en tussen zorgteams en ondersteunende diensten 
die kijken wat de teams nodig hebben.

“Er zit vooruitgang in de communicatie en samenwerking met 
de ondersteunende afdelingen, waarbij zij ook nadrukkelijker de 
behoeftes/vragen vanuit het primair proces willen weten.” Teamreflectie
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bij de zorgcentrale om zo een beeld te krijgen van hoe zorg-op-afstand bij Dichterbij werkt. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt, maar dit mag nog meer. De samenwerking tussen wonen en 

dagbesteding wordt als wisselend ervaren. Sommige teams geven aan dat de samenwerking 

is verbeterd, andere teams geven aan dat er beter kan worden samengewerkt. Relatiegericht 

werken draagt bij aan de verbetering van de samenwerking. Zorgteams maken steeds meer 

gebruik van het sociaal intranet om elkaar te vinden en informatie te delen.

Kennisnetwerken
In kennisnetwerken werken veel disciplines samen. Er zijn kennisnetwerken voor de volgende 

thema’s: 

 - EMB (landelijk)

 - Ouderen

 - Palliatieve Zorg

 - Autisme

 - E-health

 - Intimiteit en seksualiteit

 - Ouderschap

 - LVB+

 - EVG+ (landelijk)

 - Slapen

 - Gezonde leefstijl

Ondersteunende diensten
De zorgteams zijn in wisselende mate tevreden over de samenwerking met de ondersteunen-

de diensten. Ze vinden wel dat de ondersteuning beter aansluit bij hun wensen en behoeften. 

De diensten werken bijvoorbeeld aan regelarm werken en het verminderen van administratie-

ve last; zorgmedewerkers worden hierbij betrokken. Successen zijn onder meer het vervallen 

van de eerst verplichte handtekening onder het ondersteuningsplan en de verbetering van het 

proces van incidentmeldingen. 

Verdere verbeteringen zijn mogelijk. Zorgteams ervaren nog bureaucratie vanuit de systemen 

waarmee wordt gewerkt, zoals autorisaties en betalingen. Soms zit er spanning tussen zelf- 

organisatie en centraal beleid. Zorgteams krijgen soms ook geen eenduidige ondersteuning, 

zo zeggen ze in audits kwaliteit & veiligheid. En de informatiestroom op het sociaal intranet is 

groot (onder meer nieuwsberichten) en hierdoor lastig bij te houden (met name voor part- 

timers). Informatie blijft soms ook hangen tussen lagen van de organisatie en het taalgebruik 

mag eenvoudiger. 

De ondersteunende diensten hebben een gedeelde wens om teams actief te betrekken, in-

formatie op te halen, informatie te delen en afstemming te vinden. Daarbij beseffen ze dat ze 

teams niet onnodig moeten belasten. Ook al, omdat teams organisatiebreed vinden dat de or-

ganisatie veel dingen tegelijk oppakt; er zou meer tijd besteed moeten worden aan afronding 

van zaken. De ondersteunende afdelingen willen ook graag onderling beter samenwerken ten 

behoeve van de zorgteams. 

“Door een aantal Dichterbij-congressen (seksualiteit, ouderen en palliatieve zorg) is 
de kennis en kunde van medewerkers vergroot. De congressen trokken vele bezoekers. 
Een mooie wijze van kennisdelen met elkaar.” Teamreflectie

https://www.dichterbij.nl/symposiumseksualiteit
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8 Samenwerking
 in de keten/met de buurt

Terugblik 
In het kwaliteitsrapport 2016-2017 zijn diverse samenwerkingsinitiatieven beschreven. 

Met buurten en lokale netwerkpartners op het gebied van sport, hobby en dagbesteding. 

Met andere zorgaanbieders rondom ouderenzorg, verslavingszorg, thuiszorg en anderen. 

En met opleidingsinstituten en collega-zorgaanbieders voor werving van nieuwe medewerkers 

en mobiliteit. Wat beter kon was het maken van duidelijke afspraken met onderaannemers 

over afstemming, evaluatie en kwaliteit van zorg. Dit traject is inmiddels bijna afgerond; er zijn 

standaardmodellen opgesteld voor gezinshuizen, dagbesteding met begeleiding en overige 

onderaannemers. Daarnaast is er één set met algemene voorwaarden. In het najaar van 2018 

zijn er bijeenkomsten met de onderaannemers.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Er zijn dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden begonnen. In regio oost bijvoorbeeld voeren 

medewerkers van Proteion (ouderenzorg) verpleegkundige handelingen uit als eigen mede-

werkers niet bevoegd en bekwaam zijn. Met Proteion en Pantein zijn we in gesprek over  

samenwerking in de nachtzorg. Sommige locaties werken al met andere zorgaanbieders 

samen op dit gebied.

In regio zuid is een nieuw leefconcept ontwikkeld voor De Baersdonck. Bewoners hebben 

daarbij een actieve rol hebben in de buurt. Ditzelfde concept gaan we gebruiken bij Mikado in 

Horst. Ook op andere plekken bij Dichterbij zijn cliënten actief in de buurt door dagbesteding of 

deelname aan activiteiten.

Erbij horen is voor iedereen belangrijk, zoals meedoen in de buurt 
of sporten bij de sportclub in de buurt. Samenwerken met de wijk 
of andere organisaties helpt om beter aan te sluiten op wensen 
en (zorg)vragen van cliënten. 

“Wij (logopedisten) nemen deel aan landelijk kennisnetwerk ouderen.  
Er bestaat goed contact met ziekenhuispersoneel in de regio zoals de audioloog 
en de logopedische afdeling van het Radboud voor slikproblemen.” Teamreflectie

http://www.dichterbij.nl/meedoen
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We werken ook nauw samen met diverse scholen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid stage 

te lopen bij Dichterbij. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs lopen stage bij ons. Andersom 

leveren medewerkers en ervaringsdeskundigen van Dichterbij bijdragen aan lesprogramma’s 

van opleidingsinstituten. 

Samenwerking rondom medische zorg en medicatie
De samenwerking met de huisartsen uit de regio is een terugkerend gespreksonderwerp. De 

zorgvragen worden door veroudering bij onze cliënten steeds ingewikkelder, heldere afspra-

ken over verantwoordelijkheid en samenwerking zijn van belang. 

De avond-, nacht- en weekendzorg van de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) in de 

regio oost en een deel van de regio’s west en noord-midden is overgenomen door de artsen 

van MedTzorg. Voor zaken die specifiek met de beperking te maken hebben, blijft de AVG 

van Dichterbij telefonisch bereikbaar. Cliënten in andere delen van de regio’s west, zuid en 

noord-midden gaan naar de lokale huisartsenpost.

Apotheek
Sinds 2016 werken we met een elektronisch voorschrijfsysteem en één apotheek. Het aantal 

fouten met toedienen van medicijnen en de eis van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd om 

met een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) te werken, waren reden om met één apotheek 

en een EVS te gaan werken. We zijn van negentig apotheken naar één apotheek gegaan.

Het overgaan naar één centrale apotheekorganisatie (Brocacef) wringt wellicht met het streven 

naar eigen regie bij de cliënt, maar omdat we als organisatie verantwoordelijk zijn voor medi- 

catieveiligheid hebben we kwaliteit en veiligheid van het medicatieproces voorrang gegeven.

In de loop van 2018 hebben we de invoering afgerond en werken álle medewerkers die met 

Brocacef als apotheek werken, voortaan met Medimo, het EVS. Hiermee kan op ieder gewenst 

moment de toedienlijsten worden geraadpleegd, het medicatiedossier van een cliënt worden 

ingezien en herhaalmedicatie en noodvoorraad eenvoudig bestellen via het systeem.

Brocacef en Dichterbij werken ook samen in de commissie Medicatieveiligheid en Distributie, 

waarin vertegenwoordigers van de zorgregio’s, de apotheker en assistente van Brocacef en 

medewerkers van ICT en Expertise zitting hebben. De commissie zet acties uit om de kwaliteit 

van de farmaceutische zorg, medicatieveiligheid en distributie (bestelling, opslag, transport, 

ontvangstcontrole, voorraadbeheer) te bevorderen.

“We zijn tevreden over de samenwerking met de Mikado school waar we een stagiaire van 
hebben en mogelijk in de toekomst meer nieuwe deelnemers van krijgen.” Teamreflectie

“De overlast voor de deur, op straat en in de nabije omgeving baarde enkele 
bewoners wel zorgen. De (zichtbare) aanwezigheid van een wijkagent zou hen een 
geruster gevoel geven en een gesprek met deze persoon om verwachtingen af te 
stemmen en afspraken te maken over wanneer of waarvoor hij wel/niet gebeld mag 
worden of waar hij wel/niet iets mee kan, lijkt hen een goed idee.” Teamreflectie

MedTzorg neemt vanaf 2 januari 2018 de avond-, nacht- en weekendzorg van de arts 
verstandelijk gehandicapten (AVG) over in de regio Gennep en een deel van de regio Noord-

Midden. De artsen van MedTzorg hebben ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.
Dichterbij is de samenwerking MedTzorg aangegaan om de kwaliteit van de medische zorg

buiten kantoortijden te verhogen en te waarborgen. Voor zaken die specifiek met de beperking

te maken hebben, blijft de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) van Dichterbij

telefonisch bereikbaar.

https://www.medtzorg.nl/
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9 Interne dialoog

De interne dialoog heeft geleid tot een mooi gesprek over hoe Dichterbij bepaalde beleidsthe-

ma’s heeft georganiseerd. Waar mogelijk zijn onduidelijkheden of zaken die gemist werden 

aangevuld in dit kwaliteitsrapport. Op een aantal onderwerpen zijn we dieper ingegaan. 

Welk beeld geeft het kwaliteitsrapport?
De raad van toezicht vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de kwaliteit. “In de afge-

lopen jaren is er een grote en mooie ontwikkeling geweest.” 

De raad van toezicht vraagt extra aandacht voor een aantal zaken, zoals het medisch, profes-

sioneel domein en STEVIG; het rapport legt veel nadruk op zorgmedewerkers. De rol van de 

gedragsdeskundigen en artsen en de communicatie tussen Expertise en wonen/dagbesteding 

mogen ook duidelijker terugkomen. Zeker gezien het (landelijk) tekort aan artsen verstandelijk 

gehandicapten is het interessant om hieraan meer aandacht aan te besteden. De cliëntenraad 

deelt dit beeld. Naar aanleiding van de interne dialoog is dit aangevuld in het rapport.

De raad van toezicht herkent in dit rapport eerdere verbeterpunten. “In het kwaliteitsrapport 

mag duidelijker naar voren komen wat er op deze thema’s is bereikt en wat de aanpak is ge-

weest.” De GOR sluit zich hierbij aan. Dit zal meegenomen worden in de totstandkoming van 

het volgende kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport is een thermometer en geeft de raad van 

bestuur en raad van toezicht input om keuzes te maken om de kwaliteit binnen Dichterbij 

te verbeteren. Door een betere verbinding met het jaarplan en de jaarcyclus kunnen we 

verbeterdoelen en acties voor komend jaar concreter bepalen. Dit geeft meer focus op 

waar Dichterbij komend jaar aan gaat werken om de kwaliteit te verbeteren. 

De cliëntenraad vindt het kwaliteitsrapport prettig geschreven en makkelijk leesbaar. Sommige 

trends zijn positief. Zorgen zijn er over de toepassing van ‘Ben ik Tevreden?’, het ondersteu-

ningsplan, teamontwikkelingen en de borging van ‘Als je het mij vraagt’. Op veel locaties gaat 

het goed, maar op een aantal locaties is volgens de raad verbetering nodig. 

Dit rapport is op 14 november 2018 intern besproken met 
vertegenwoordigers van de cliëntenraad, gemeenschappelijke 
ondernemingsraad (GOR) en raad van toezicht. In dit hoofdstuk 
lees je hun bevindingen.
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Kwaliteit van leven - ‘Ben ik Tevreden?’
De cliëntenraad wijst op het belang van het gebruik van het instrument ‘Ben ik Tevreden?’ 

(BIT). “De mening van cliënten is erg belangrijk.’’ In het kwaliteitsrapport staat dat vooral de 

dialoog over de levensdomeinen  erg belangrijk is. Het toekennen van cijfers zegt weinig en 

leidt mogelijk zelfs af van het goede gesprek. De cijfers worden vooral op RVE en organisatie-

niveau geanalyseerd. Het gemiddelde BIT-cijfer geeft een vertekend beeld van hoe tevreden 

cliënten zijn over de levensdomeinen. Vandaar dat dit jaar voor het eerst ook een grafiek is 

opgenomen met de spreiding van de scores. 

BIT is bij sommige doelgroepen (zoals cliënten met een ernstige meervoudige beperking) 

moeilijker toe te passen. Daarom zijn er per doelgroep variaties op de vragenlijst gemaakt. 

Dichterbij mag medewerkers hierop meer attent maken. Daarnaast is er eenduidigheid nodig 

over de toepassing en interpretatie van het instrument. “Het is belangrijk dat BIT volgens 

dezelfde uitgangspunten wordt gebruikt, omdat de bevindingen de basis vormen voor de 

zorg van de individuele cliënt”, zo stelt de cliëntenraad. De GOR onderschrijft dit. “De vraag 

is of nieuwe (en huidige) medewerkers voldoende worden meegenomen in de essentie van 

BIT.” De raad van toezicht ziet op basis van het kwaliteitsrapport een urgent signaal voor het 

gebruik van BIT.  

Veilige zorg
Binnen het thema Veilige zorg is volgens de Raad van Toezicht brandveiligheid een essentieel 

punt. De raad van bestuur onderschrijft dit ten volle en geeft aan dat er in de verslagperio-

de één calamiteit is geweest zonder ernstige persoonlijke gevolgen. Na de calamiteit is de 

afdeling Vastgoed gestart met een veiligheidsonderzoek bij de locaties. Ook is samen met de 

veiligheidsregio een (meerjaren)plan gemaakt om risico’s in te perken. Komend jaar investeert 

Dichterbij in het vergroten van de brandveiligheid op de locaties. In de tweejaarlijkse audits 

kwaliteit & veiligheid wordt brandveiligheid op veel items getoetst.

De cliëntenraad merkt op dat er meer incidenten zijn gemeld rondom verslikking en vallen. En 

dat het aantal gemelde agressie-incidenten is afgenomen, maar de ernst van de agressie is 

toegenomen. De raad van bestuur wil dit nader onderzoeken. De raad van toezicht zegt dat de 

vergrijzing en de toenemende zorgvraag van cliënten invloed kunnen hebben op de toene-

mende aantallen. “We adviseren om naast de absolute getallen ook de relatieve daling/stij-

ging te vermelden. Dit geeft wellicht een ander beeld van de verandering doelgroep in relatie 

tot toename of afname van het aantal gemelde incidenten.” 

Leven in vrijheid
De cliëntenraad zegt dat ze verwacht dat er met de komst van de Wet zorg en dwang veel 

over dit thema gesproken wordt binnen Dichterbij. De raad van bestuur bevestigt dat er actief 

gewerkt wordt aan de uitwerking binnen Dichterbij.

De raad van toezicht heeft het hoofdstuk over leven in vrijheid met veel belangstelling 

gelezen. “Bewustwording bij medewerkers over vrijheidsbeperkingen heeft veel aandacht. 

Wanneer er wordt afgeweken van de juridische norm, dan wordt dit gemeld aan de inspectie. 

Het is duidelijk wanneer een melding noodzakelijk is. Er is een goede infrastructuur en een 

laagdrempelig meldpunt.” 

Samenwerking binnen het team
De GOR vraagt of bij teams meer behoefte is ontstaan om te reflecteren. Er waren dit verslag-

jaar inderdaad duidelijk meer teamreflecties dan in het jaar ervoor. Er is dus groei en vooruit-

gang, ook bij het vaker betrekken van cliënten en verwanten bij de teamreflectie.
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Samenvatting

Thema 1 Zorgvuldig proces rondom de cliënt

Wat is er verbeterd?
 - Cliënten en verwanten zijn nog meer betrokken bij het ondersteuningsplan. 

 - Medewerkers zetten steeds meer e-health in bij de zorg. E-health wordt ook steeds 

bekender bij cliënten, verwanten en begeleiders. We gebruiken e-health ook voor de 

nachtzorg en nabijheid als de begeleider even niet in de buurt kan zijn. 

 - Het aantal Quli-gebruikers is gestegen van 685 naar 855. 

 - Cliënten en/of verwanten hoeven geen handtekening meer te zetten op het 

ondersteuningsplan. Dit is afgesproken met het zorgkantoor VGZ. 

 - Expertise heeft de wachttijd voor behandeling verkort.

 - Er is een pilot geweest om de communicatie tussen de organisatie en zorgmedewerkers te ver- 

beteren. Zo zijn locaties bezocht om met teams en cliënten te praten over goede mondzorg. 

Wat kan beter?
 - Meer aandacht voor ‘Als je het mij vraagt’, zodat wensen, vragen en (zorg)behoeften ook 

centraal blijven staan.

 - De actualiteit van de ondersteuningsplannen. 

 - Het elektronisch cliëntendossier gebruiksvriendelijker en overzichtelijker maken voor 

zorgmedewerkers en behandelaren. 

 - Het formuleren en rapporteren van concrete cliëntdoelen.  

Thema 2 Kwaliteit van bestaan

Wat is er verbeterd?
 - Teams zetten steeds vaker het moreel beraad in. 

 - E-health wordt ingezet om de kwaliteit van bestaan van cliënten te vergroten.  

Wat kan beter?
 - De woningen beter laten aansluiten op de woonwensen en zorgbehoeften van de cliënten.  

 - Tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voor cliënten.  

 - De toepassing van ‘Ben ik Tevreden?’ beter onder de aandacht brengen bij (nieuwe) 

medewerkers. Er is ook speciale aandacht nodig voor de toepassing van ‘Ben ik Tevreden?’ 

bij cliënten die niet of niet goed kunnen praten, zoals mensen met een ernstige 

meervoudige beperking.   
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 - Duidelijk maken aan medewerkers hoe hulpbronnen samenhangen. Bijvoorbeeld ‘Ben ik 

tevreden?’, de teamreflectie, ‘Als je het mij vraagt’ en de audit kwaliteit & veiligheid.

Thema 3 De kwaliteit van de relatie tussen cliënt,
 verwant en professional

Wat is er verbeterd?
 - Cliënten en verwanten zijn steeds meer betrokken bij teamreflecties en audits kwaliteit  

& veiligheid. Ze doen ook vaker mee aan informele activiteiten.

 - Communicatie via Quli en het aanstellen van persoonlijk begeleiders (‘maatjes’) helpen om 

goed contact te houden.

 - Cliënten en verwanten worden betrokken bij sollicitatiegesprekken met nieuwe 

zorgmedewerkers.  

 - Verschillende teams hebben een training relatiegericht werken gehad. Dit helpt om beter 

aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten.

 - De inzet van de cliëntvertrouwenspersoon helpt om problemen op te lossen en soms ook 

klachten te voorkomen.   

Wat kan beter?
 - Het evaluatieformulier in het elektronisch cliëntendossiers kan korter en 

gebruiksvriendelijker.   

 - Soms hebben cliënten en verwanten verschillende wensen. Begeleiders zoeken soms hoe 

ze hiermee om kunnen gaan. Hier is aandacht voor, bijvoorbeeld door de theater voorstelling 

‘Lastige ouders’. 

Thema 4 Veilige zorg

Wat is er verbeterd?
 - Het aantal meldingen van incidenten met medicatie is afgenomen.

 - Er is een pilot geweest om incidenten over agressie eenvoudiger te melden. We bekijken 

ook hoe andere meldingen makkelijker kunnen worden gedaan. 

 - De audits kwaliteit & veiligheid zijn meer gericht op leren. Teams kunnen de audit op 

dezelfde dag doen als de teamreflectie. 

 - De gedragsdeskundige wordt structureel betrokken bij alle cliënten.

 - Er zijn meer meldingen over cliënten die zich verslikken, maar dit heeft minder vaak geleid 

tot ernstige gevolgen. Er zijn scholingen ontwikkeld zodat begeleiders weten hoe ze hier 

mee om moeten gaan. 

Wat kan beter?
 - Er zijn minder meldingen over agressie-incidenten geweest, maar de ernst van de incidenten 

is toegenomen. 

 - Alle locaties van Dichterbij moeten jaarlijks een (verplichte) ontruimingsoefening doen,  

waar mogelijk met cliënten. Door een aantal locaties moet dit nog opgepakt worden.

 - Sommige medewerkers volgen scholingen over veiligheid en preventie niet op tijd. 

Thema 5 Leven in vrijheid

Wat is er verbeterd?
 - Teams hebben veel aandacht voor vrijheid en het afwegen van risico’s. Ze gebruiken steeds 

vaker het moreel beraad om samen goede oplossingen te vinden. 

 - Als er vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn, dan wordt dit goed overlegd met 

verwanten (soms ook cliënten) en deskundigen. Maatregelen worden vastgelegd. Ook als 

dit soms niet per se hoeft. 

Wat kan beter?
 - Het is belangrijk dat medewerkers op tijd de goede scholingen volgen. 

 - Medewerkers schrijven de maatregelen niet altijd op de goede plek in het elektronisch 

cliëntendossier op. 
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Thema 6 Samenwerking in het team

Wat is er verbeterd?
 - Ieder team heeft een medewerker met als aandachtsgebied vitaliteit. 

 - Meer teams hebben dit jaar de teamreflectie gedaan. Dit verslagjaar waren dat er 216, vorig 

verslagjaar 53. 

 - Er is een pilot gedaan om nieuwe medewerkers beter te introduceren in de organisatie.

 - Veel teams geven aan dat ze aan de slag zijn gegaan met elkaar feedback geven.

Wat kan beter?
 - Teams geven aan dat teamleden elkaar vaker mogen aanspreken op gemaakte afspraken.

 - Teams kunnen meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

 - Teams zitten in verschillende ontwikkelfases van zelforganisatie. De organisatie kan teams 

beter ondersteunen. 

 - Sommige teams ervaren een hoge werkdruk. Er zijn soms te weinig begeleiders,  cliënten 

worden ouder en hebben meer zorg nodig of er zijn wisselingen in het team. Werving van 

nieuwe medewerkers is essentieel. Er is wel aandacht voor gezond roosteren. Ook wordt er 

samengewerkt tussen locaties om samen zorg te leveren aan de cliënten.  

Thema 7 Samenwerking binnen Dichterbij

Wat is er verbeterd?
 - Er is meer aandacht voor wie welke rol heeft bij samenwerking. 

 - De ondersteunende diensten betrekken vaker zorgmedewerkers om mee te denken over 

bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld vervoer. 

 - Er zijn verschillende kennisnetwerken actief, bijvoorbeeld over ouderen, gezonde leefstijl en 

LVB/LVB+. Medewerkers uit verschillende disciplines werken samen om teams te helpen bij 

vragen. 

Wat kan beter?
 - De samenwerking tussen de zorgteams en de ondersteunende diensten, zodat de diensten 

de zorgteams ook echt ondersteunen.  

 - Nachtzorg als onderdeel van 24-uurszorg. 

Thema 8 Samenwerking met de buurt

Wat is er verbeterd?
 - Er zijn betere afspraken gemaakt met onderaannemers. Dit zijn locaties die niet van 

Dichterbij zijn, maar wel zorg leveren aan cliënten. 

 - Er is nieuwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de buurt. Bijvoorbeeld rondom 

verpleegkundige handelingen en hulp in de nacht. 

 - De samenwerking met scholen, zodat leerlingen stage kunnen lopen bij Dichterbij.

 - Er zijn meer stages voor leerlingen van speciaal onderwijs op dagbestedingslocaties van 

Dichterbij.

Wat kan beter?
 - Samenwerking met andere zorgorganisaties.

 - De buurt blijven betrekken bij nieuwe (woon)projecten. 

In het voorwoord van de raad van bestuur komt aan bod welke verbeteringen in 2019 zullen

worden ingezet. In het jaarplan van 2019 ‘Ontwikkelen doen we samen’ is dit verder

uitgewerkt.
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Bijlage 1  Lijst met afkortingen

Dit kwaliteitsrapport gebruiken we in eerste instantie zelf 
om te leren en te verbeteren. In tweede instantie is dit rapport 
bedoeld voor de externe stakeholders. De afkortingen die we 
bij Dichterbij gebruiken zijn wellicht niet bekend bij externen. 
In dit overzicht worden de afkortingen toegelicht. 

Bijlage 2  Overzicht van bronnen

 - Geaggregeerde overzichten van registraties in het ECD.

• Beeldvorming en OP.

• Evaluatie dienstverlening.

• Evaluatie behandeling.

• Aantal en aard VBM.

 - BI: MIC meldingen.

 - BI: BIT scores per domein.

 - BI: Ziekteverzuimcijfers.

 - Overzicht Meldingen Incidenten Medewerkers (2017 en 2018).

 - Jaarverslag Middelen of Maatregelencommissie 2017.

 - Overzicht moreel beraad 2017 en 2018.

 - Overzicht Incidentencommissie Dichterbij 2017 en eerste helft 2018 

(calamiteiten en meldingen inspectie).

 - Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersonen 2017.

 - Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Cliënten Dichterbij 

en een overzicht van januari - juni 2018.

 - Resultaten audits kwaliteit & veiligheid 2017 en 2018.

• Scores op de items (telinformatie).

• Analyse van interviews met verwanten en cliënten (tekst).

• Analyse van interviews met bezochte teams (tekst).

 - Teamreflectieverslagen van zorgteams, teams Expertise en ondersteunende afdelingen.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 regio West.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 regio Oost.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 regio Zuid.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 regio Noord-Midden.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 regio Expertise.

 - Kwaliteitsrapport 2017-2018 ondersteunende diensten.

 - Bedrijfsopvangteam verslag 2017.

 - Jaarverslag 2017 Klachtencommissie medewerkers, Meldpunt Klokkenluidersregeling, 

Medewerkersvertrouwenspersonen.



Wil je meer weten?
Kijk op de website van Dichterbij, daar staat de 

makkelijk leesversie van dit kwaliteitsrapport.


