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Voorwoord

Zoals je zult lezen, gaan we op veel fronten duidelijk vooruit. Zo zetten we sterk in op de rol 

van de regiebehandelaar om de kwaliteit van zorg verder te vergroten. De eerste ervaringen 

hiermee zijn positief. Daarnaast helpt waarderend onderzoeken ons bij het verder vorm- 

geven van de wensen van onze cliënten. Dynamisch verbinden helpt om de kwaliteit 

van de onderlinge samenwerking te versterken.

Helaas zijn er ook zaken minder goed gegaan. In Gennep hebben we te maken gehad met 

de sluiting van een zorglocatie. Dit had grote impact op de direct betrokken cliënten, ouders, 

verwanten en medewerkers. Het is bij incidenten belangrijk onderzoek te doen en lering 

te trekken uit dergelijke situaties, om herhaling van gebeurtenissen te voorkomen. Dat is 

gebeurd. Om te leren van deze en andere lessen, hebben we alle medewerkers in alle lagen 

van de organisatie nodig. We komen vooruit door samen te signaleren, kritisch te kijken,  

zaken bespreekbaar te maken, oplossingen te bedenken en te leren. Alleen zo kunnen we 

cliënten ondersteunen bij een zo gewoon mogelijk leven, in een samenleving waarin zij 

een volwaardige plaats hebben, zich kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontplooien 

en eigen keuzes kunnen maken.

Het is mooi om van onze externe visitatoren terug te horen dat onze kwaliteitsvisie echt 

voelbaar is in de organisatie. Daar zijn we trots op! 

Raad van Bestuur

Monique Caubo

Cecile Stallenberg

Dichterbij vaart een bestendige koers met haar kwaliteitsvisie en het werken 

en leven volgens de Ode. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg sluit hier 

goed bij aan. In de verslagperiode, die loopt van juli 2018 tot en met juni 2019, 

hebben we veel bereikt. 
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Samenvatting

Thema 1 Zorgvuldig proces rondom de cliënt
Wat is er verbeterd?
 - Relatiegericht werken (Triple-C) gunstig voor zorgkwaliteit

 - Proactieve rol regiebehandelaar goed voor zorgproces rondom de cliënt

 - Dynamisch verbinden zorgt voor betere samenwerking in de driehoek en betere zorg

Wat kan er beter?
 - Aandacht en prioriteit nodig voor medische en verpleegkundige zorg en somatiek

 - Aandacht voor actueel ondersteuningsplan (OP) blijft

Thema 2 Kwaliteit van bestaan
Wat is er verbeterd?
 - Cliënten blijven over het algemeen tevreden over de kwaliteit van hun leven en over hun 

begeleiders

 - Medewerkers kijken goed naar wat de cliënt nodig heeft

 - Inzet e-health toegenomen, maar vanzelfsprekend is het nog niet

Wat kan er beter?
 - Meedoen en huisvesting blijven aandachtspunten

Thema 3 Kwaliteit van de relatie
tussen cliënt, verwant en professional
Wat is er verbeterd?
 - Samenwerking met verwanten is verbeterd

 - Veel cliënten, verwanten en teams zijn tevreden over de onderlinge relatie

 - De uitgangspunten van ‘Als je het mij vraagt’ worden beter zichtbaar in de relatie

Wat kan er beter?
 - Aandacht nodig voor de vaardigheden van medewerkers om de dialoog te kunnen voeren
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Thema 4 Zicht op veilige zorg
Wat is er verbeterd?
 - Eerdere signalering van risico’s en onveilige situaties door komst regiebehandelaar

 - Veiligheid versus zelfbepaling vaak thema tijdens moreel beraad, om samen goede afweging 

te maken

Wat kan er beter?
 - Vast en bevoegd personeel hebben hoge prioriteit  

 - Verder inzetten op leren en verbeteren van incidenten 

 - Teams hebben veel aandacht voor brand- en medicatieveiligheid,  

minder voor actuele scholing  

 - Meer meldingen over incidenten en agressie

Thema 5 Leven in vrijheid
Wat is er verbeterd?
 - Teams zijn zich steeds beter bewust van vrijheid en vrijheidsbeperking 

 - Ook lichtere vormen van vrijheidsbeperking worden nu gemeld

 - Voorbereidingen voor invoering Wet zorg en dwang zijn in volle gang

Wat kan er beter?
 - Niet alle medewerkers hebben de verplichte training gevolgd

Thema 6 Samenwerking binnen het team
Wat is er verbeterd?
 - Ziekteverzuim is licht gedaald 

 - Verder werken aan zelforganisatie

 - Teams aan de gang met workshops regelarm werken

Wat kan er beter?
 - Komend jaar focus op lerend vermogen teams

 - Aandacht nodig voor inwerken nieuwe medewerkers en flexibele krachten  

Thema 7 Samenwerking binnen Dichterbij
Wat is er verbeterd?
 - Nieuwe FrontOffice stap vooruit in ondersteuning van zorgteams  

 - Verbindingsbijeenkomsten verbeteren de samenwerking tussen serviceorganisatie en zorg  

 - Sterkere rol voor kennisnetwerken

Wat kan er beter?
 - Zorgteams ervaren soms nog te weinig ondersteuning 

van serviceorganisatie bij zelforganisatie   

Thema 8 Samenwerking met de buurt
Wat is er verbeterd?
 - Medewerkers zeer te spreken over vrijwilligers

Wat kan er beter?
 - Onderwerp ‘samenwerking met de buurt’ komt weinig terug in teamreflecties  

 - Wisselende ervaringen in samenwerking met de buurt  

Prioriteiten 2019 - 2020
 - Programma ‘Leven en werken volgens de Ode’, waarin we positief waarderend met elkaar 

omgaan, inzetten op eigenaarschap, vakmanschap, inzetten en ontwikkeling van talenten 

van medewerkers en het lerend vermogen stimuleren

 - Ontwikkeling van nieuwe woon- en leef concepten zoals Mikado

 - Invoering Wet zorg en dwang

 - Meer aandacht voor medische en verpleegkundige zorg in de dagelijkse cliëntenzorg

 - Borgen van de inzet van bevoegde medewerkers
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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 willen leren. Dit vormt de basis 

voor de zorg en ondersteuning die we bieden. 

Wij streven ernaar dat mensen met een verstandelijke beperking zo gewoon mogelijk leven. 

In een samenleving waarin zij een volwaardige plaats hebben, zich ontwikkelen, hun talen-

ten ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. We ondersteunen en 

behandelen vanuit een onvoorwaardelijke relatie, vanuit een positieve, waarderende houding. 

Ook stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een 

verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten.

Bij Dichterbij wonen 2.230 cliënten, de helft daarvan 
heeft een zorgzwaarte van zzp 6 of hoger (Bron: Jaarverslag 2018)

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. 

VG-OPBOUW
VAN CLIËNTEN

VG 1-3 22%

VG 4 14%

OVERIG 2%VG 8 9%

VG 7 19%

VG 6 22% VG 5 12%

cliënten | 2018
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Bij Dichterbij werken 2615 medewerkers (in FTE), 
waarvan 92% in de zorg (Bron: Jaarverslag 2018)

STEVIG
STEVIG valt buiten de scope van deze rapportage, omdat STEVIG ook te maken heeft met 

kwaliteitseisen vanuit Justitie. STEVIG werkt als onderdeel van De Borg, het samenwerkings- 

verband van organisaties die SGLVG+ zorg en behandeling bieden, ook met de kwaliteitsverbeter- 

methodiek van dit kwaliteitsnetwerk. De Borg schrijft jaarlijks een eigen kwaliteitsrapport.

medewerkers | 2018

AANTAL MEDEWERKERS
(IN FTE): 2.615

AANTAL
STAGIAIRES: 107

VERHOUDING MEDEWERKERS 
VROUW / MAN

AANTAL
LEERLINGEN: 121,5

79%

21%

92% ZORGPERSONEEL VS.
8% ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 92%
8%

https://www.deborg.nl/kwaliteit/kwaliteitsnetwerk
https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit
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Inleiding

We gebruiken het kwaliteitsrapport:
1. om inzicht te krijgen in de kwaliteit die we leveren en om te leren en verbeteren; 

2. als interne verantwoording naar de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad 

van toezicht. In een interne dialoog bespreken we het conceptrapport met hen. Hun 

bevindingen staan verderop;

3. als externe verantwoording naar stakeholders als de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De inhoud
Het rapport is opgebouwd rondom acht thema’s: 

 - Zorgvuldig proces rond cliënten 

 - Kwaliteit van bestaan (‘Ben ik Tevreden?’) 

 - Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professionals 

 - 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

Per thema zijn de belangrijkste bevindingen van deze rapportageperiode en de prioriteiten 

voor komend jaar opgenomen. In het najaar (8 november 2019) heeft een externe visitatie 

plaatsgevonden. Daarbij hebben onafhankelijke externe deskundigen dit rapport met de raad 

van bestuur besproken. Wat zij ervan vinden, staat aan het eind van deze rapportage. 

De bronnen
De informatie in het rapport komt uit diverse interne bronnen, zoals:

 - Kwaliteitsrapporten van de vier zorgregio’s, Expertise en de Serviceorganisatie binnen 

Dichterbij

 - Teamreflectieverslagen

 - Auditrapportages

 - Jaarverslagen (van cliëntvertrouwenspersonen, klachtencommissie en bedrijfsopvangteam) 

 - Overzichten (van moreel beraden en de incidentencommissie)

Dit kwaliteitsrapport gaat over de periode juli 2018 - juni 2019. Bewust rapporteren 

we over een gebroken jaar, omdat we de bevindingen dan kunnen meenemen  

in de plannen voor het jaar erop. Op die manier is het thema kwaliteit geborgd 

in onze beleidscyclus. 



DICHTERBIJ KWALITEITSRAPPORT 2018-2019  |  17

 - Ons informatiesysteem (registraties in het elektronisch cliëntendossier, incidentmeldingen)

 - Scores uit ‘Ben ik Tevreden?’

Vanaf het 2e kwartaal 2019 zijn de audits kwaliteit & veiligheid vervangen door interne audits 

(nieuwe stijl). Nieuw is dat we in deze audit medewerkers in hun dagelijkse werk observeren, 

ook de werking van de leer- en verbetercyclus auditen en in de rapportage behalve verbeter-

punten ook sterke punten noemen. Opvolging van het auditrapport vindt in de lijn plaats.  

De stijl van auditen is net als in de oude audits waarderend. In de verslagperiode zijn 77 audits 

oude stijl en 40 nieuwe audits gehouden. Bij 56 van de 77 audits oude stijl is als extra  

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) getoetst. Bij ondersteunende 

diensten zijn 41 audits gehouden die specifiek gericht waren op de AVG. 

In het verslagjaar zijn 149 verslagen van teamreflecties verzameld. Dit is flink minder dan 

een jaar eerder (216). Teams noemen verschillende redenen waarom ze geen teamreflectie 

gehouden hebben, zoals een verhuizing of krapte in de bezetting. Deze daling in deelnemende 

teams vraagt extra onderzoek naar de manier waarop we teams kunnen ondersteunen,  

faciliteren en stimuleren, zodat reflectie een logisch onderdeel wordt van hun leer-  

en verbetercyclus. 

Analyseren en spiegelen
Zorgregio’s, Expertise en ondersteunende diensten hebben alle bronnen geanalyseerd voor de 

totstandkoming van hun kwaliteitsrapport. De managementteams (MT’s) van deze resultaat-

verantwoordelijke eenheden (RVE) zijn eigenaar van het rapport. Ieder MT heeft het rapport 

besproken, iedere RVE doet dit op zijn eigen manier. Zo houdt regio Zuid twee keer per jaar 

een spiegelei-ontbijt waarbij zorgmedewerkers met het MT in gesprek gaan over kwaliteit. In 

Noord-Midden vindt dit spiegelmoment plaats tijdens besprekingen met de commissie Kwali-

teit en Veiligheid. Ook dat gebeurt vaak met zorgmedewerkers samen.

De kwaliteitsrapporten van de verschillende RVE’s worden gebruikt als input voor het kwali-

teitsrapport van Dichterbij.

Voor het analyseren en spiegelen gebruiken we  
de volgende instrumenten: 
1. Aansluiten en verbinden (samenhang instrumenten en koppeling met de bedoeling)

2. Teamreflectie in alle teams en op alle niveaus (wonen, dagbesteding, behandeling, 

ondersteunende teams, managementteams)

3. Tweede leercirkel (spiegelen) koppelen aan de teamreflecties op alle niveaus

4. Kwaliteitsrapportages per RVE en op organisatieniveau

5. Aansluiten bij de planning en beleidscyclus

6. Rapportage en bundeling van bronnen per thema.
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1. Zorgvuldig proces
 rondom de cliënt

We ondersteunen de cliënt bij een gewoon en betekenisvol leven. Zijn dromen, wensen en 

behoeften leggen we vast in het ondersteuningsplan (OP). We spreken af hoe we die willen 

bereiken, voeren de plannen uit, evalueren en leren daarvan. Deze ondersteuningsplancyclus 

vindt plaats in een continue dialoog met cliënten en hun ouders/verwanten; het is de basis 

van een zorgvuldig proces. 

Actuele ondersteuningsplannen
Iedere cliënt binnen Dichterbij hoort een actueel ondersteuningsplan (maximaal 1 jaar oud) te 

hebben. Waar mogelijk is dit samen met de cliënt en ouders/verwanten/vertegenwoordiger 

opgesteld. Uit de cijfers blijkt dat 96% van de cliënten een ondersteuningsplan heeft. Bij 63% 

is dit ondersteuningsplan actueel (niet ouder dan 12 maanden). Dit is een stijging ten opzichte 

van vorig jaar, toen had 59% van de cliënten een actueel ondersteuningsplan. Van de onder-

steuningsplannen die ouder zijn dan 1 jaar (365 dagen) is het ondersteuningsplan gemiddeld 

1,6 jaar (591 dagen) oud. 

Tijdens de audits wordt steekproefsgewijs een aantal cliëntdossiers ingekeken. In de periode 

juli 2018 - juni 2019 zijn 295 dossier bekeken, in 74% van de gevallen was het OP actueel. 

In audits en teamreflecties geven medewerkers als een van de redenen voor een niet-actueel 

OP aan dat het elektronisch cliëntendossier (ECD) niet gebruiksvriendelijk is. Soms laten ze een 

OP ook langer op concept staan, zodat ze er nog in kunnen werken. Concepten worden niet 

meegenomen in de cijfers van actuele ondersteuningsplannen. Bij de doorontwikkeling naar 

een nieuw ECD nemen we de signalen over gebruiksvriendelijkheid mee. Tot die tijd onder-

steunen we medewerkers bij het gebruik van het ECD binnen de huidige mogelijkheden.

Naast een actueel OP was ook het rapporteren op doelen in vorige kwaliteitsrapporten een 

aandachtspunt, het staat ook vaak genoemd als aandachtspunt in de verslagen van teamre-

flecties en bij de audits. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep ingericht die medewerkers 

hierbij ondersteunt, zodat teams gerichter op domeinen kunnen rapporteren. De eerste erva-

ringen met deze aanpak zijn positief. 

• Aandacht voor actueel ondersteuningsplan (OP) blijft nodig

• Relatiegericht werken (Triple-C) gunstig voor zorgkwaliteit

• Proactieve rol regiebehandelaar goed voor zorgproces rondom de cliënt

• Dynamisch verbinden zorgt voor betere samenwerking in de driehoek 

en betere zorg

• Aandacht en prioriteit nodig voor medische en verpleegkundige zorg en somatiek
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Relatiegericht werken (Triple-C)
Omdat teams aangaven zich graag te willen verdiepen in relatiegericht werken, hebben we 

dat in het najaar van 2017 opgenomen in ons scholingsaanbod. Meteen daarna volgden veel 

aanmeldingen; daarom hebben we 9 extra trainers en 13 coaches opgeleid. Inmiddels hebben 

veel teams de scholing gevolgd, een aantal staat de komende tijd ingepland. Relatiegericht 

werken staat gelijk aan anders kijken, anders denken, anders doen (zie kader). De impact 

daarvan op de kwaliteit van zorg is duidelijk merkbaar. Een aandachtspunt is het borgen van 

relatiegericht werken, het echt in de genen krijgen van de methodiek. Dit vraagt onder meer 

om een grote betrokkenheid van managers. 

Regiebehandelaarschap 
Iedere cliënt van Dichterbij heeft sinds eind 2018 een regiebehandelaar. Deze regiebehan-

delaar is de spil in de zorg en ondersteuning van de cliënt. Hij bespreekt samen met cliënt, 

familie, begeleiders, dienstverleningscoördinator (dvc’er), manager, behandelaars en artsen 

wat de cliënt nodig heeft. Dit doet hij proactief: de regiebehandelaar neemt regie, initiatief en 

bewaakt samenhang in ondersteuning en behandeling. 

Vrijwel altijd is een gedragsdeskundige de regiebehandelaar. Het afgelopen jaar is het team 

van gedragsdeskundigen met ongeveer 20% uitgebreid om de nieuwe manier van werken 

mogelijk te maken. Het regiebehandelaarschap geeft een belangrijke impuls aan kwaliteit en 

veiligheid van de zorg, zo blijkt. Teams geven aan dat lijntjes korter zijn geworden, er meer 

focus is op de cliënt en de samenwerking tussen begeleiders en gedragsdeskundige versterkt 

is. In het najaar van 2019 evalueren we het werken met regiebehandelaars.

Dynamisch verbinden
De rollen en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning van de cliënt zijn geborgd 

in het professioneel statuut en in de lijn- en organisatiestructuur. We gebruiken dynamisch 

verbinden als hulpmiddel om deze rollen in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Dynamisch 

verbinden gaat uit van drie rollen: de initiator, de actor en de ondersteuner. In de zorg is de 

regiebehandelaar de initiator, de zorgmedewerker de actor en de dvc’er de ondersteuner. 

Verbindend werken is niet alleen werken aan persoonlijke verbinding, maar ook bijdragen aan 

een werkomgeving waarin inhoudelijk en organisatorisch effectief wordt samengewerkt. Zorg-

medewerkers, managers en regiebehandelaars geven aan dat dynamisch verbinden ieders rol 

en verantwoordelijkheid verheldert. Hierdoor gaat de kwaliteit van de onderlinge samenwer-

king omhoog.  

Kenmerken relatiegericht werken (Triple-C)
Cliënten ervaren het gewone leven door:

 - uit te gaan van hun menselijke behoeften;

 - een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan te gaan;

 - samen te werken aan een betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);

 - anders te kijken naar probleemgedrag en het aanpakken van onderliggende oorzaken.

“Door het verkleinen van de caseload kun je als regiebehandelaar het proces rond de cliënt 

beter en intensiever volgen. Er is meer betrokkenheid door het volgen van Cura, aanwezig 

zijn bij overleg en het observeren/bezoeken van de cliënt in zijn woon- of werkomgeving.” 

(Bron: Kwaliteitsrapport Expertise)

“Door het regiebehandelaarschap zijn wij meer betrokken bij het maken van het onder-

steuningsplan en het nakomen van gemaakte afspraken en het werken aan doelen. 

Door het meer aanwezig zijn op de werkvloer kunnen we samen met begeleiders voor-

waarden scheppen om tot realisatie te komen.” (Bron: Kwaliteitsrapport Expertise)
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Meer aandacht nodig voor medische en verpleegkundige zorg 
Door de veranderende, complexer wordende zorgvraag en de samenstelling van zorgteams 

is aandacht nodig voor medische en verpleegkundige zorg en somatiek. Het gaat concreet 

om verpleegkundige inzet in teams, de aanwezigheid van somatische, medische kennis en de 

beschikbaarheid van een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Dit laatste is een punt van 

zorg, omdat er landelijk een tekort is aan AVG’s. Dit vraagt om een goede samenwerking met 

huisartsen en het verkennen van mogelijkheden om verpleegkundig specialisten in te zetten. 

Dit onderwerp heeft komend jaar prioriteit binnen dit thema.

Nieuwsberichten
 - EMB-dag

 - Dichterbij Academy lezing over palliatieve zorg

https://www.dichterbij.nl/actueel/een-goed-leven-voor-emb-cli%C3%ABnten/p3
https://www.dichterbij.nl/actueel/derde-lezing-dichterbij-academy-gaat-over-palliatieve-zorg/p5
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2. Kwaliteit van bestaan
 ‘Ben ik Tevreden?’

Hoe de cliënt de kwaliteit van zijn leven ervaart, meet Dichterbij met ‘Ben ik Tevreden?’ (BIT). 

Dit instrument is gebaseerd op de 8 domeinen van Schalock. De uitkomst vormt belangrijke 

input voor het ondersteuningsplan van de cliënt. Voor directie en management biedt het ook 

waardevolle informatie om beleidskeuzes te maken en te sturen. 

BIT helpt om doelen vast te stellen
De dialoog met cliënten over hun wensen, dromen en tevredenheid over hun kwaliteit van 

bestaan leidt tot een score van 1 tot en met 5 binnen allerlei thema’s op de 8 domeinen van 

Schalock. De grafiek laat per domein zien hoeveel procent van de cliënten welke score gege-

ven heeft. De scores zijn vergelijkbaar met die in het vorige rapport. 

BIT is bedoeld als een subjectief oordeel: hoe ervaart de cliënt zijn leven? Het is belangrijk dat 

begeleiders met de cliënt en zijn verwanten de tevredenheid bespreken en op basis daarvan 

samen kijken wat de cliënt anders wil en wat nodig is om zijn leven te verbeteren. BIT helpt 

dus om doelen vast te stellen. Aandacht blijft nodig voor het gebruik van BIT, bijvoorbeeld bij  

teams die met cliënten werken met ernstig meervoudige beperkingen. 

 

• Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit 

van hun leven en over hun begeleiders

• Medewerkers kijken goed naar wat de cliënt nodig heeft

• Inzet e-health toegenomen, maar vanzelfsprekend is het nog niet

• Meedoen en huisvesting blijven aandachtspunten.
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Teams luisteren goed 
Cliënten, verwanten en medewerkers vormen samen het team waarin gereflecteerd wordt. 

Uit de teamreflecties blijkt dat teams goed luisteren en kijken naar wat de cliënt nodig heeft. 

Daar spelen ze op in. Ze organiseren bijvoorbeeld dagbesteding aan huis voor de cliënt die 

niet meer naar een reguliere dagbesteding kan. Meerdere teams geven aan dat ze trots zijn 

op de manier hoe ze inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij houden ze 

ook rekening met de ouder wordende cliënt. Die krijgt meer beperkingen, is gevoeliger voor 

bepaalde ziektes en/of verandert van gedrag. Teams zijn zich hiervan meer en meer bewust. 

Ze praten erover met cliënten en verwanten, bereiden zich voor en volgen scholingen. 

E-health draagt bij aan beter leven
Medewerkers zetten e-health vaker in om het leven van cliënten veiliger, vrijer, gezonder of 

leuker te maken, zo blijkt uit de teamreflectieverslagen. Maar het is zeker nog geen vanzelf-

sprekendheid. En dat is wel de visie van Dichterbij. Er is dan ook veel aandacht voor e-health. 

 - Regionale e-healthcoördinatoren helpen teams om de mogelijkheden van e-health te ont- 

dekken en te kijken of er e-health is die aansluit op de hulpvraag van de individuele cliënt.

 - Op www.dichterbij.nl/e-health kunnen cliënten, verwanten en medewerkers gericht zoeken 

naar e-health die een antwoord is op een hulpvraag. 

 - Diverse hulpmiddelen zijn via de uitleenservice te leen om uit te proberen of een toepassing 

van toegevoegde waarde is. 

 - In het e-healthmagazine ‘Dichterbij jou’ staan meer dan 35 verhalen uit de praktijk, bedoeld 

om cliënten, verwanten en medewerkers te inspireren. 

 - Met regiebehandelaren, die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning die de cliënt 

krijgt, en paramedici zijn gesprekken gevoerd om het gebruik van e-health te stimuleren. 

Ook Quli is een vorm van e-health. Via dit platform kunnen cliënten en verwanten onder meer 

het ondersteuningsplan en rapportages lezen en daarop reageren. 942 cliënten/verwanten 

maken gebruik van Quli, 87 meer dan een jaar geleden. Het aantal gebruikers groeit dus door. 

Aandachtspunten: meedoen en huisvesting
Uit de BIT-cijfers blijkt dat ‘meedoen in de maatschappij’ het minst scoort van alle 8 domeinen. 

Het is en blijft een uitdaging om hier op een goede manier invulling aan te geven. Meedoen is 

wenselijk, maar soms niet makkelijk. Medewerkers blijven hier zoeken naar mogelijkheden in 

de buurt van de cliënt (zie hoofdstuk 8 over samenwerking in de buurt). 

Een ander aandachtspunt is de woonplek van de cliënt. Cliënten zijn kritischer, willen meer  

privacy en vaak ook zo zelfstandig mogelijk wonen. Met het huidige woonaanbod van Dichter-

bij en de krappe woningmarkt is die wens soms moeilijk te realiseren. Daarom werken we op 

verschillende plaatsen aan de ontwikkeling van nieuwe woon-werk-leefconcepten. Voorbeel-

den hiervan zijn de Baersdonck en Mikado/ Twinkeling (zie kader). We bekijken hoe we de er-

varingen van deze voorbeelden in de organisatie kunnen benutten. Want fijn wonen en leven 

is voor Dichterbij een van de prioriteiten. 

Nieuwsberichten
 - ABCDate

 - E-fit zone Baersdonck

 - Pilot Music en Memory

 

Leefconcept Dichterbij Horst: locatie Mikado
Een nieuwe manier van leven, wonen en werken
Een unieke leefomgeving, waar je je thuis, veilig en gelukkig voelt. Daar dromen wij van. 

Een plek waar jij jezelf kunt zijn en waar ieder zijn eigen ritme mag hebben. Een thuis waar 

iedereen mee mag doen. Waar jij je talenten ontwikkelt en benut. Het ontwerp van het 

vastgoed draagt bij aan deze nieuwe manier van samenleven en samenwerken. Binnen en 

buiten komen er ruimten waar je buurtbewoners kunt ontmoeten, ruimten waar je werkt, 

een spelletje doet of gewoon lekker geniet. Daar gaan we voor zorgen! We gebruiken 

technologische toepassingen (e-health en domotica). We gaan nauw samenwerken met 

lokale ondernemers en zetten zorg en medewerkers slim in. (Bron: Folder Leefconcept 

Dichterbij Horst)

“Het afgelopen jaar hebben wij een activiteitengids geïntroduceerd met allemaal activi- 

teiten voor cliënten waarop ze zich konden inschrijven. De vraag van de cliënten was dat 

ze graag wat meer activiteiten wilden doen met elkaar. Dit is goed bevallen en gaan wij 

voor het jaar 2019 weer maken.” (Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

“Het team kijkt naar wat cliënten nodig hebben en speelt hier zoveel mogelijk op in. Een 

voorbeeld is de extra ‘huppeldienst’, die ervoor zorgt dat er meer persoonlijke aandacht 

is voor cliënten, cliënten zich veiliger voelen, er minder incidenten zijn en een cliënt die in 

een appartementje woont, vaker onderdeel van de groep kan zijn. Het team is initiatiefrijk 

en ziet en creëert kansen om zo goed mogelijk bij wensen en behoefte van cliënten aan te 

sluiten.” (Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

https://www.dichterbij.nl/e-health#aantalPerPagina=25&name=&pageNum=1
https://magazine.dichterbij.nl/editie2019
https://www.dichterbij.nl/actueel/ben-je-op-zoek-naar-een-vriendschap-of-liefde-dan-is-abcdate-iets-voor-jou/p2
https://www.dichterbij.nl/actueel/bewoners-baersdonck-werken-in-e-fitzone-aan-hun-gezondheid/p4
https://www.dichterbij.nl/actueel/zit-er-voor-cli%C3%ABnten-muziek-in-music-memory/p4
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3. Kwaliteit van de relatie tussen
 cliënt-verwant-professional

De persoonlijke relatie tussen cliënt, verwant en medewerker is de basis van de professionele 

zorg en ondersteuning van Dichterbij. ‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) is daarbij onze manier van 

werken. Via AJHMV leren we cliënten kennen om hun talenten tot bloei te laten komen. Wie 

ben je, wat kun je, wat wil je leren? In alles wat we doen spreken we vijf dingen met elkaar af: 

 - Wij gaan positief waarderend met elkaar om;

 - Wij praten altijd met elkaar; 

 - Wij maken dilemma’s bespreekbaar. Er is echter niet altijd een oplossing;

 - Wij maken afspraken, komen deze na en evalueren;

 - Wij maken gebruik van elkaars talenten.

• Samenwerking met verwanten is verbeterd

• Veel cliënten, verwanten en teams zijn tevreden over de onderlinge relatie  

• De uitgangspunten van ‘Als je het mij vraagt’ worden beter zichtbaar 

in de relatie

• Aandacht nodig voor de vaardigheden van medewerkers 

om de dialoog te kunnen voeren

Programma ‘Leren en werken vanuit de Ode’
Bij Dichterbij gaan we samen voor een betekenisvol leven voor mensen met een verstan-

delijke beperking. Dat is waar we goed in zijn. Vanuit betrokkenheid, openheid en profes-

sionaliteit. Wat we doen, proberen we iedere dag beter te doen. Dit kunnen we alleen 

waarmaken als we goed met elkaar samenwerken en samenhang brengen in alles wat 

we binnen Dichterbij doen. Zo’n samenhangende, doelgerichte aanpak om iets te bereiken 

noemen we een programma. In ons geval het programma ‘Leven en werken vanuit de 

Ode’. Onder het programma vallen drie grote thema’s: ‘Als je het mij vraagt, zelforganisatie 

en serviceorganisatie. Alle drie zijn ze even hard nodig om cliënten zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij een betekenisvol leven.

“Door ‘Als je het mij vraagt’ en informele momenten (zoals de tuindag en schoonmaak-

dag) is er meer contact tussen de verwanten. Dit wordt als positief ervaren. Verwanten 

leren elkaar zo ook beter kennen, wat zorgt voor betrokkenheid.” 

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)
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Deze uitgangspunten worden steeds beter zichtbaar in de relatie met cliënten en verwanten. 

Teams geven in de teamreflecties aan dat verwanten meer worden betrokken, bijvoorbeeld bij  

teamreflecties en andere (informele) activiteiten. Het positief waarderend met elkaar omgaan 

en goede dialoogvaardigheden zijn nog wel thema’s die aandacht vragen. Dit krijgt de komen-

de periode prioriteit. Het is een belangrijk onderdeel van het programma ‘Leren en werken van-

uit de Ode’ (zie kader). De doorontwikkeling van AJHMV is een van de pijlers in dat programma.

 

Hoge scores
In het BIT komen diverse vragen aan de orde die gaan over de tevredenheid van de cliënt 

over het handelen van de begeleiders. Per vraag ligt de score rond een 4 op een schaal van 5. 

Cliënten vinden dat begeleiders met respect met hen omgaan, luisteren en signalen oppakken. 

Ook zeggen ze dat ze eigen keuzes kunnen maken. 

Dienstverleningscoördinators (dvc’ers) vullen ook evaluatieformulieren in. Dit evaluatiefor-

mulier staat in het elektronisch cliëntendossier en is een hulpmiddel om geregeld de samen-

werking tussen zorgmedewerker en verwant (en eventueel de cliënt) te evalueren. In totaal 

hebben dvc’ers 733 formulieren ingevuld. Dit is ruim 100 meer dan in het vorige verslagjaar, 

maar minder dan een derde van het aantal cliënten van Dichterbij. Dvc’ers geven -net als een 

jaar eerder- aan dat ze niet altijd toekomen aan het invullen van een evaluatieformulier.  

Het is zeer uitgebreid en kost -inclusief een goed evaluatiegesprek- veel tijd.   

“We zijn gestart met een overleg tussen wonen en dagbesteding om aandachtspunten 

in de samenwerking en communicatie inzichtelijk te krijgen. Door een kijkje te geven in 

elkaars keuken, verwachten we meer begrip voor elkaars vak en werkplek.” 

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

Vanuit de verwanten komt de wens om een aantal keer per jaar de mogelijkheid te 

hebben om elkaar informeel te ontmoeten. Dit kan gerealiseerd worden op het nieuwe 

dagbestedingsgebouw. (Bron: Kwaliteitsrapport Oost)
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Verwachtingen en dilemma’s 
Veel teams, cliënten en verwanten zijn dus tevreden over de onderlinge relatie. Natuurlijk 

zijn er soms ook verschillen van inzicht, zo blijkt uit de teamreflecties. Soms is er sprake van 

verschillen in interpretatie. Met ‘betrokken of meegenomen worden’ kan het team bedoe-

len dat ze de verwant op de hoogte houden, terwijl de verwant misschien denkt dat hij kan 

meebeslissen. Duidelijkheid is dus geboden. Het komt ook voor dat de wensen van cliënten 

en verwanten van elkaar verschillen. De regiebehandelaar, een coach of een moreel beraad 

kunnen dan helpen. Daarnaast geven verwanten aan dat ze het graag eerder willen weten 

als er een personele wisseling is. 

Cliëntvertrouwenspersonen
In 2018 hebben 136 mensen een beroep gedaan op cliëntvertrouwenspersonen: 96 cliënten 

en 40 ouders/verwanten/vertegenwoordigers van cliënten. 

In 93% van de gevallen ging het (ook) om klachten. Dichterbij streeft ernaar om klachten zo 

laagdrempelig mogelijk in de organisatie op te lossen. In 2018 is het in 83% van de gevallen 

gelukt om samen met een cliënt of ouder/verwant/vertegenwoordiger tot een oplossing te 

komen zonder dat de klacht voorgelegd hoefde te worden aan de klachtencommissie. 

Een vaak terugkerend onderwerp was het gebrek aan continuïteit van vast personeel in de 

zorg. Veel vreemde gezichten zijn niet goed voor de cliënt en maken het lastiger om afspraken 

na te komen, zo geven cliënten en verwanten aan. Ze merken dat dit ook belastend is voor 

vast personeel. 

Klachten
In 2018 zijn er 23 klachten ingediend (21 algemeen, 2 Bopz-klachten).  

Dit aantal is beduidend lager dan voorgaande jaren. 

 

 

Het beeld wordt iets gelijkmatiger wanneer alleen ontvankelijke 

en niet ingetrokken klachten worden geteld.

 

Deels komt de daling door de interventie van cliëntvertrouwenspersonen. Voordat het tot 

een formele klacht komt, is gezocht naar alternatieve oplossingen. In 2018 waren 20 klach-

ten ontvankelijk en 3 gedeeltelijk ontvankelijk (dit betrof ook de 2 Bopz-klachten). Van de 25 

klachten die in 2018 zijn behandeld (inclusief 5 klachten die in 2017 waren ingediend), zijn er 

Ingediende klachten 2013-2018 Ingediende klachten 2013-2018, exclusief 
niet ontvankelijke en ingetrokken klachten
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15 gegrond verklaard, 5 deels gegrond, 5 ongegrond. Ook bij ongegronde klachten kan het zijn 

dat er aanbevelingen aan de organisatie worden gedaan. Vrijwel alle klachten zijn behandeld 

binnen de daarvoor geldende termijnen. In incidentele gevallen is hiervan afgeweken op ver-

zoek van de klager. Van 1 klacht loopt de behandeling nog door in 2019.

Aard van de gegrond verklaarde klachten
(per klacht zijn meerdere opties mogelijk)

Nieuwsberichten
 - AJHMV-VWS

 

https://www.dichterbij.nl/actueel/als-je-het-mij-vraagt-geselecteerd-voor-zorgvernieuwingstraject-ministerie/p3
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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.

Veiligheid van de cliënt
De regiebehandelaar signaleert of er sprake is van veilige zorg (zowel emotionele als fysie-

ke veiligheid op cliënt- en groepsniveau). Hij maakt per cliënt een risico-inventarisatie. Ook 

worden afspraken gemaakt hoe begeleiders met deze risico’s omgaan en zo mogelijk kunnen 

voorkomen. Door de komst van de regiebehandelaar is de samenwerking met andere disci-

plines/paramedici verbeterd. Risico’s en onveilige situaties worden daardoor eerder onder de 

aandacht gebracht. Daar waar bij het afwegen van risico’s dilemma’s ontstaan, zetten teams 

steeds vaker een moreel beraad in om samen een goede afweging te maken. Een aandacht-

punt hierbij is dat door de opzet van het ECD de risico-inventarisatie niet altijd logisch terug te 

vinden is voor medewerkers.   

Cliënten voelen zich veilig als er vaste begeleiders zijn. Maar door de huidige arbeidsmarkt 

hebben ze ook te maken met tijdelijke krachten. Daarom is het belangrijk om in periodes van 

relatief veel nieuwe medewerkers en/of invalkrachten ook zoveel mogelijk bekenden voor de 

cliënt in te roosteren. Het borgen van de inzet van bevoegde medewerkers heeft de komende 

periode bij Dichterbij prioriteit.

• Eerdere signalering van risico’s en onveilige situaties door komst regiebehandelaar

• Vast en bevoegd personeel hebben hoge prioriteit

• Meer meldingen over incidenten en agressie

• Teams hebben veel aandacht voor brand- en medicatieveiligheid, 

minder voor actuele scholing

• Veiligheid versus zelfbepaling vaak thema tijdens moreel beraad

• Verder inzetten op leren en verbeteren van incidenten

4. Zicht op veilige zorg
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Het sluiten van een zorglocatie in Gennep
Eind 2018 bleek dat er op de (logeer-)locatie Logterberge in Gennep mogelijk sprake was 

van grensoverschrijdend gedrag door uitzendkrachten jegens een aantal jonge cliënten. 

Na de eerste duiding van de signalen is de samenwerking met het uitzendbureau per 

direct gestopt. Hoewel er daarna pogingen zijn gedaan om zo snel mogelijke weer een 

veilige situatie voor de kinderen te realiseren, bleek al snel dat dit op deze locatie, met de 

mogelijkheden die er toen waren, niet op korte termijn zou kunnen worden gerealiseerd. 

Begin december 2018 is daarom besloten de kinderen nog vóór de jaarwisseling onder te 

brengen op andere plekken, hetgeen uiteindelijk kort voor de Kerstdagen in 2018 heeft 

plaatsgevonden. Tegelijkertijd is van de situatie melding gedaan bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd en is op last van de raad van bestuur een intern onderzoek 

gestart door de incidentencommissie. Gaandeweg het onderzoek en op basis van signa-

len van ouders en medewerkers werd steeds meer duidelijk over de aard en de omvang 

van het grensoverschrijdend gedrag, hetgeen de raad van heeft doen besluiten tegen 3 

medewerkers van het uitzendbureau aangifte te doen bij de politie. Tevens zijn er voor de 

ouders informatiebijeenkomsten georganiseerd, deels samen met de politie. Ook is een 

crisisteam geformeerd dat gedurende geheel 2019 het proces op inhoud heeft begeleid en 

in 2020 zo lang als nodig haar werkzaamheden zal voortzetten.

Voor een deel van de cliënten is in de eerste helft van 2019 een goede vaste nieuwe plek 

gevonden, voor een deel van de cliënten hebben de ouders besloten hun kind uit zorg van 

Dichterbij te halen en voor een deel van de kinderen wordt in overleg met de ouders een 

definitieve oplossing gezocht.

Het intern onderzoek van Dichterbij is gerapporteerd aan de Inspectie en het onderzoek 

is door hen in april 2019 afgerond. De Inspectie kon zich vinden in de uitkomst van het 

rapport, evenals in het opgestelde verbeterplan.

Medio 2019 heeft de sluiting van Logterberge geleid tot (landelijke) publiciteit. Dit heeft 

opnieuw veel onrust teweeg gebracht bij zowel de ouders als ook de medewerkers van 

Dichterbij. Ten tijde van dit schrijven is het politieonderzoek nog niet afgerond. Over alle 

belangrijke stappen die te maken hebben met het onderzoek vindt communicatie plaats 

met ouders en medewerkers. Uiteraard heeft Dichterbij teruggekeken op deze moeilijke 

periode. Achteraf gezien waren er al in de loop van 2018 signalen dat er problemen waren 

op Logterberge. Deze zijn toen niet op waarde geschat en er is ook onvoldoende actie op 

ondernomen. Logterberge heeft ons geleerd dat signalen van ouders en medewerkers, 

hoe klein ook, belangrijk zijn en kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en 

veiligheid van de zorgverlening.

Calamiteiten
Het analyseren en afhandelen van incidenten is in de eerste plaats een verantwoordelijk-

heid van het team en de manager. Is er sprake van een ernstig incident of calamiteit, of een 

vermoeden van geweld in de zorgrelatie (cliënt-cliënt of cliënt-medewerker) dan onderzoekt 

de incidentencommissie het incident. Doel daarvan is om te leren en te verbeteren. In geval 

van een calamiteit of geweld in de zorgrelatie zijn we verplicht hiervan melding te doen bij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Incidenten gemeld bij en onderzocht door de incidentencommissie 
 

De door Dichterbij aangeleverde onderzoeksrapporten over de incidenten zijn door de Inspec-

tie Gezondheidszorg en Jeugd geaccordeerd. 

Het onderzoek van de incidentencommissie leidde bijna altijd tot verbeterplannen, ook als er 

geen reden was voor melding bij de inspectie. Op basis van analyses van de onderzochte inci-

denten is een overzicht van risicofactoren en signalen opgesteld om incidenten te voorkomen.
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Incidentmeldingen MIC en MIM
Net als voorgaande jaren hebben de meeste MIC-meldingen (Meldingen incidenten cliënten) 

betrekking op agressie, gevolgd door medicatiefouten. Teams geven aan dat de MIC-meldingen 

structureel worden besproken in het team en met de regiebehandelaar. Ook reflecteren ze 

hierop, om te leren hoe ze toekomstige incidenten kunnen voorkomen.

De meeste MIM-meldingen (Meldingen incidenten medewerkers) worden gedaan naar aanlei-

ding van een incident met agressie. Op het MIC-formulier wordt soms aangeven dat er ook een 

MIM-melding wordt gedaan, maar de MIM-melding blijft dan uit. 

Het MIM-formulier is afgelopen jaar vereenvoudigd en makkelijker vindbaar op intranet. Dit is door 

medewerkers als positief ervaren. Het doen van een MIM-melding kan nog eenvoudiger worden 

zodra medewerkers kunnen melden via het systeem in plaats van via een los meldingsformulier. 

Medewerkers maken na incidenten vaker gebruik van hulp vanuit het bedrijfsopvangteam (BOT). 

In 2018 is dit BOT 37 keer ingezet. De toenemende inzet van het BOT wordt vooral verklaard 

door meer bekendheid van het BOT en doordat de manager een medewerker vaker verwijst. 

Vooral incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld hebben veel impact op medewer-

kers. Trainingen als Kameleon en relatiegericht werken en een bredere inzet van de Veilig-

Plus-aanpak, een methode om een gevoel van onveiligheid bespreekbaar te maken,  helpen 

medewerkers om beter om te gaan met agressie.  

Brandveiligheid
Uit audits blijkt dat teams veel aandacht besteden aan brandveiligheid. Zo houdt 76% van de 

onderzochte locaties jaarlijks een brandoefening, is de blusapparatuur in 95% van de gevallen 

in orde en de doorgang naar nooduitgangen in 99% van de situaties vrij. Belangrijkste aan-

dachtspunt is het tijdig volgen van de scholingen voor BHV en veiligheid en preventie. In 54% 

van de audits blijkt dat minstens 1 teamlid niet actueel geschoold is. In 2018 was dit 65%. Het 

gaat dus de goede kant op, maar vergt nog wel aandacht. Medewerkers zouden graag een 

reminder willen als de scholing bijna is verlopen, zodat ze zich tijdig kunnen aanmelden voor 

herhalingsscholingen. Dit is in het huidige systeem nog niet mogelijk. 

MIC-meldingen

MIM-meldingen

“Als team zijn we zeker gegroeid om de-escalerend te werken (van crisis naar vertrouwen). 

Hierdoor zijn incidenten afgenomen. Hierin zitten we wel meer op de voorgrond en durven we 

sneller te handelen waardoor escalaties voorkomen worden.” (Bron: Kwaliteitsrapport Oost)
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Medicatieveiligheid
Verwanten geven tijdens audits aan tevreden te zijn over medicatieveiligheid. Bij de MIC-mel-

dingen wordt het niet innemen van medicatie relatief vaak genoemd. Dit gebeurt het vaakst 

als cliënten medicatie in eigen beheer hebben. Meer directe begeleiding zorgt ervoor dat de 

bereidheid om medicatie in te nemen is toegenomen. ‘Medicatiefouten’ betekent dus lang 

niet altijd dat een medewerker een fout heeft gemaakt. 

Privacy
Privacy is in het kader van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tij-

delijk als thema meegenomen in de audits kwaliteit en veiligheid. Ook kantoorlocaties zijn over 

de AVG ge-audit. Uit de audits blijkt dat medewerkers vaak wel bekend zijn met het thema, 

maar dat ze ook diverse dilemma’s ervaren, zoals het toch maar delen van een wachtwoord 

in noodgevallen. Ook het communiceren via WhatsApp met cliënten is een veel voorkomend 

dilemma. Het is soms de meest laagdrempelige manier om contact met cliënten te maken en 

te houden. Maar medewerkers weten dat het niet voldoet aan de eisen vanuit de AVG. 

Hitte
Zowel 2018 als 2019 kenden langere periodes van hitte. Het omgaan met hete weersomstan-

digheden tijdens de zomer van 2018 is geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er verbete-

ringen in woningen gedaan. Ook hebben veel teams tijdig airco’s en ventilatoren aangeschaft. 

Daarnaast zijn via intranet tips en handvatten gedeeld. Medewerkers hebben daarbij ook actief 

zelf ideeën en tips uitgewisseld. 

Moreel beraad
Teams zetten steeds vaker het moreel beraad in om dilemma’s te bespreken. Veiligheid versus 

zelfbepaling was in 2018 veruit het meest besproken thema bij moreel beraden. Wanneer en 

tot hoever ben je verantwoordelijk om je cliënt te beschermen? Wanneer beschermen we te 

weinig of te veel? Beschermen we omdat we bang zijn voor consequenties of omdat het goed 

is voor de cliënt? Het vraagt reflectie om te leren zien vanuit welke intentie je handelt als 

hulpverlener en om te kunnen bepalen wat de juiste intentie is. 

Als we uitgaan van zelfstandigheid en eigen regie als hoogste goed, brengt dit nadrukkelijk 

het dilemma tussen zelfbepaling en bescherming naar voren. Maar je kunt dit dilemma ook 

op een andere manier aanvliegen door niet de eigen regie centraal te stellen, maar de vraag: 

wanneer doen wij het meest recht aan de waardigheid van deze cliënt in deze kwestie? Het 

dilemma dwingt ons steeds opnieuw na te laten denken over onze uitgangspunten en over 

wat wij verstaan onder professionaliteit.

Overige MIC-meldingen
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“Verwanten hebben aangegeven in een team dat zij de brandveiligheid op orde vinden 

overdag, maar vragen zich af hoe dit in de nacht is geregeld. BHV’er en brandweer zetten 

dit op papier en koppelen dit terug aan de verwanten.”

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

Inhoud Moreel Beraad

Gebieden waarop

dilemma’s worden

ervaren
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We streven naar maximale vrijheid van cliënten. Vrijheidsbeperkingen willen we zoveel als 

mogelijk voorkomen. Dat doen we via preventie en behandeling. Vrijheidsbeperking passen 

we alleen toe als het nodig is voor de veiligheid van de cliënt en/of zijn omgeving en het echt 

niet anders kan. Is een vrijheidsbeperking nodig, dan kiezen we voor de lichts mogelijke vorm.  

Hulpmiddelen als de Alternatievenbundel van Vilans helpen hierbij. 

Teams bewuster van vrijheidsbeperkingen
Teams zijn zich meer dan in het verleden bewust van termen als vrijheid en vrijheidsbeper-

king. Waar een gesloten koelkast of een deurmelder in het verleden soms niet als vrijheids- 

beperking gezien werd, is dat nu wel het geval. De training relatiegericht werken draagt bij 

aan het anders denken over vrijheidsbeperkende maatregelen en het terugdringen ervan.  

De training leert medewerkers ook om bewoners op een prettige manier rustig te krijgen.  

De bewustwording heeft er ook toe geleid dat teams ook lichtere maatregelen melden 

(zie tabel, categorie 0). 

Scholing verdient aandacht
Teams hebben in verreweg de meeste gevallen de protocollen op orde om vrijheidsbeperking 

te mogen toepassen, zo blijkt uit de audits. Jaarlijks is er per cliënt een second opinion door 

een andere gedragsdeskundige over vrijheidsbeperkende maatregelen. Gedragsdeskundigen 

kunnen nog meer investeren in het verder afbouwen van middelen en maatregelen en het 

zoeken naar (lichtere) alternatieven. Een ander verbeterpunt zijn de scholingen: een begelei-

der mag een cliënt bijvoorbeeld alleen in een (rol)stoel fixeren, als hij daarvoor de e-learning 

gevolgd heeft. Niet alle medewerkers hebben dit gedaan, vaak omdat ze er niet van op de 

hoogte zijn. Dit vraagstuk wordt door het leercentrum van Dichterbij opgepakt. 

Voorbereidingen Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wet is voor mensen met een 

verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg nodig hebben. Elke zorgmedewerker kan ermee 

te maken krijgen. Want verzet een cliënt zich tegen een handeling, dan is er sprake van onvrij-

willige zorg. Dichterbij heeft een stuurgroep en drie werkgroepen ingesteld die de invoering 

voorbereiden. In onze visie moet uitvoering van de Wzd altijd bijdragen aan het welzijn van de 

• Teams zijn zich steeds beter bewust van vrijheid en vrijheidsbeperking

• Ook lichtere vormen van vrijheidsbeperking worden nu gemeld

• Niet alle medewerkers hebben de verplichte training gevolgd

• Voorbereidingen voor invoering Wet zorg en dwang zijn in volle gang

5. Leven in vrijheid
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cliënt. In het najaar van 2019 zijn er bijeenkomsten voor regiebehandelaren en artsen verstan-

delijk gehandicapten om hen over hun nieuwe rol te informeren. 

 

Nieuwsberichten
 - Wet zorg en dwang

Vastgelegde protocollen

In deze tabel staan de vrijheidsbeperkingen die vastgelegd zijn in het ECD van de cliënt en dus toegepast mogen worden. 
Het zijn niet de daadwerkelijk toegepaste maatregelen.

0* Dit zijn de beperkingen in de categorie ‘anders’. Hierin worden vaak lichtere vrijheidsbeperkingen omschreven. 
Voorbeelden: een cliënt heeft geld, sigaretten of de post niet in eigen beheer. Tijdens het fietsen op een duofiets worden 
voetriempjes gebruikt, zodat de voeten van de cliënten niet van de fietspedalen schieten. Er zijn traphekjes gemonteerd, 
zodat cliënten die ’s nachts dwalen niet van de trap kunnen vallen. 

** Anders geregistreerd: dit zijn omschrijvingen die afwijkend zijn geregistreerd.

“De vrijheidsbeperkende maatregelen worden twee keer per jaar in een bespreking 

met ouders en disciplines besproken en geëvalueerd. Ook wordt er in het team goed over 

nagedacht of dingen nog nodig of zinvol zijn om toe te passen.”

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

“Vanuit de scholing relatiegericht werken die het team gevolgd heeft, kijkt men naar de 

behoefte van de individuele cliënt, probleemgedrag is niet het uitgangspunt.

Daardoor hebben cliënten grote stappen kunnen maken, voelen ze zich belangrijk en is er 

verminderd sprake van probleemgedrag, waardoor ook vrijheidsbeperkende maatregelen 

afgebouwd konden worden. Deze worden zelden tot nooit ingezet.” 

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

https://www.dichterbij.nl/themas/wet-zorg-en-dwang
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De teams binnen Dichterbij werken volgens het principe van zelforganisatie. Dit geeft hun 

optimale ruimte om aan te sluiten bij de cliënt. Ze krijgen vraaggestuurde ondersteuning via 

het programma ‘Leven en werken vanuit de Ode’. Zelforganisatie vraagt ook om een goede 

onderlinge samenwerking. Teams brengen hun werkzaamheden in kaart, bepalen welke ken-

nis en vaardigheden ze nodig hebben en verdelen (kern)rollen. Uit de teamreflectieverslagen 

blijkt dat teams zelforganisatie een belangrijk thema vinden; onderwerpen als zelforganisatie, 

samenwerking, continuïteit, deskundigheidsbevordering, het inwerken van nieuwe medewer-

kers, werkplezier en vitaliteit staan het vaakst op de agenda. Uit de verslagen blijkt ook dat 

teams soms vinden dat er veel dingen moeten naast het begeleiden van cliënten.

Aandacht voor lerend vermogen
Komend jaar zal de prioriteit liggen op het stimuleren van het lerend vermogen en het inzet-

ten en ontwikkelen van talenten van medewerkers. Dit doen we onder meer door ruimte te 

scheppen om te leren en goede voorbeelden met elkaar te delen. Teamreflecties en teamont-

wikkelplannen spelen hierbij een belangrijke rol, net zoals de betrokkenheid en coachende 

kwaliteiten van de manager. 

Investeren in nieuwe medewerkers
Door de krapte op de arbeidsmarkt ligt de belangrijkste uitdaging in het behoud van goed 

gekwalificeerd personeel om de continuïteit van zorg te kunnen borgen. Uit de cijfers blijkt dat 

de in- en uitstroom van medewerkers op dit moment bijna gelijk is. 

Dichterbij probeert op meerdere manieren nieuwe medewerkers aan te trekken. Via stage-  

en opleidingsplaatsen voor studenten bijvoorbeeld en door ontmoetingsdagen te houden voor 

mensen die willen komen werken bij Dichterbij of vrijwilligerswerk willen doen. Ze kunnen 

vragen stellen aan medewerkers en cliënten en een bezoek brengen aan een aantal woon- 

en dagbestedingslocaties. Nieuwe medewerkers kunnen deelnemen aan introductiebijeen-

komsten. Bij uitdiensttreding is er meer aandacht voor exitgesprekken om inzicht te krijgen 

waarom mensen vertrekken. Sommige medewerkers geven als reden dat ze de mogelijkheid 

hebben om zich buiten Dichterbij verder te ontwikkelen, anderen vinden het werk te moeilijk 

of kunnen het niet aan, weer anderen hebben last van zaken in het team of binnen Dichterbij. 

• Komend jaar focus op lerend vermogen teams

• Ziekteverzuim is licht gedaald

• Aandacht nodig voor inwerken nieuwe medewerkers en flexibele krachten

• Verder werken aan zelforganisatie

• Teams aan de gang met workshops regelarm werken

6. Samenwerking
 binnen het team
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Inzet van flexkrachten
Flexkrachten zijn hard nodig om de personele bezetting rond te krijgen. Een goede samen-

werking met uitzendbureaus is essentieel om ervoor te zorgen dat dit goed gekwalificeerde 

professionals zijn (zie ook thema 4: zicht op veilige zorg). De inzet van flexkrachten heeft 

effect op de continuïteit van het team en daarmee de kwaliteit van zorg. Het (in)werken van 

flexkrachten en nieuwe medewerkers in de werkwijze en visie van Dichterbij is een belangrijk 

aandachtspunt. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Dichterbij laat een lichte daling zien. Maatregelen om het verzuim terug 

te dringen lijken effect te hebben. Voorbeelden daarvan zijn de benoeming in teams van aan-

dachtshouders vitaliteit en de aandacht voor gezond roosteren voor een betere

balans tussen werk en privé.

Aantal dienstverbanden exclusief stagiaires, vrijwilligers, 
externen, raad van toezicht en commissieleden
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Regelarm werken 
Diverse teams zijn aan de slag gegaan met workshops ‘minder papier, meer tijd voor de cliënt’ 

om regelarmer te werken en de registratielast terug te dringen. Bij regelarm werken gaat het 

om bewustwording: doen wat helpt en bijdraagt aan goede zorg, en niet vanuit gewoonte 

of  omdat het moet. Teams vinden dat de workshop helpt om binnen het eigen team meer 

bewustwording te creëren.

Medewerkersvertrouwenspersonen
In 2018 hebben 73 medewerkers een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Dit is een 

forse stijging ten opzichte van 2017 (41 medewerkers). In de meeste gevallen ging het over 

bejegening (42%) of samenwerking (41%) in de relatie met de leidinggevende (30%) of een 

collega (26%).

Betrekking op
de relatie met:

Aard van de zaak:

Verdeling
in regio’s
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Voor goede zorg en ondersteuning is goede samenwerking nodig in de organisatie. Tussen 

zorgteams bijvoorbeeld, tussen zorgteams en specialisten van Expertise en tussen zorgteams 

en ondersteunende diensten die kijken wat de teams nodig hebben.

Samenwerking zorgteams en serviceorganisatie
De ondersteunende diensten ontwikkelen zich naar een serviceorganisatie om zorgteams 

beter te kunnen ondersteunen. De FrontOffice, in maart 2019 begonnen, speelt daarin een 

belangrijke rol. De medewerkers bij de FrontOffice zijn het eerste aanspreekpunt voor cliënten, 

verwanten én medewerkers. Zij kunnen hier hun vraag stellen via mail, chat of telefoon. Door 

de FrontOffice is de bereikbaarheid van de ondersteunende diensten verbeterd, worden vra-

gen sneller beantwoord en mensen gericht doorverwezen als de FrontOffice-medewerker de 

vraag niet zelf kan beantwoorden. Deze nieuwe werkwijze zal geëvalueerd worden. 

In het najaar van 2018 is de serviceorganisatie begonnen met verbindingsbijeenkomsten in de 

zorgregio’s. Doel is om op thema’s kennis uit te wisselen tussen medewerkers van de service-

organisatie en zorgmedewerkers. De bijeenkomsten leiden tot een betere samenwerking, kor-

tere lijntjes, meer bewustwording en wederzijds begrip. Zorgmedewerkers zeggen het prettig 

te vinden als informatie wordt verteld en ze vragen kunnen stellen. Ook weten ze bij wie ze 

moeten zijn met vervolgvragen. Medewerkers van de serviceorganisatie horen direct feedback 

op hun diensten. Dat heeft al geleid tot aanpassingen in werkwijzen. Plan is dat jaarlijks twee 

of drie verbindingsbijeenkomsten plaatsvinden in de regio’s, steeds over andere onderwerpen. 

Ondanks alle inspanningen vinden teams dat ze bij zelforganisatie nog niet altijd goed geholpen 

worden door de serviceorganisatie, zo blijkt uit audits en teamreflecties. Teams willen bijvoor-

beeld sneller geholpen worden op het moment dat de woning niet aansluit bij wat de cliënt 

nodig heeft. Dit punt krijgt aandacht in het programma ‘Leven en Werken vanuit de Ode’. 

• Nieuwe FrontOffice stap vooruit in ondersteuning van zorgteams  

• Verbindingsbijeenkomsten verbeteren de samenwerking 

tussen serviceorganisatie en zorg

• Zorgteams ervaren soms nog te weinig ondersteuning 

van serviceorganisatie bij zelforganisatie

• Sterkere rol voor kennisnetwerken

7. Samenwerking
 binnen Dichterbij
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Samenwerking met de kennisnetwerken 
Multidisciplinaire kennisnetwerken nemen binnen Dichterbij een sterkere rol in. Er zijn

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

kennisnetwerken gericht op doelgroepen zoals ouderen, LVB/LVB+ en EMB. De kennisnetwer-

ken hebben kennisontwikkeling als hoofdtaak. Ook dragen ze bij aan het vergroten van vak-

manschap bij zorgmedewerkers en daarmee (indirect) aan de ervaren kwaliteit van bestaan 

van cliënten. Dichterbij wil de kennisnetwerken verder versterken en beter benutten. 

Regio-overstijgend gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen
Regio-overstijgende samenwerking bij complexe zorgvragen ten behoeve van de cliënt heeft 

komend jaar prioriteit. Dit is afgelopen jaar op verschillende plekken gebeurd: zo heeft STEVIG 

teams in regio Oost en Zuid ondersteund bij cliënten met gedragsproblemen en hebben regio 

Oost en Noord-Midden samengewerkt bij het verrijken van zorg- en vastgoedvraagstukken. 

Deze lijn wordt komend jaar verder doorgezet. We willen nog meer gebruikmaken van el-

kaars kennis en ervaringen en werken in dwarsverbanden over de RVE’s en disciplines heen. 

Kennisnetwerken kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn, net zoals intranet. Via dit medium 

kunnen kennis en ervaring gedeeld en verspreid worden. Steeds meer medewerkers gebrui-

ken het intranet en ontdekken de voordelen ervan.  
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Erbij horen is voor iedereen belangrijk, zoals meedoen in de buurt of sporten bij de sportclub 

in de buurt. Samenwerken met clubs, de wijk of andere organisaties helpt om beter aan te 

sluiten op wensen en (zorg)vragen van cliënten.

Wisselende ervaringen
Het thema samenwerking met de buurt en/of keten is weinig besproken tijdens de teamre-

flecties. De teams die het wel hebben besproken, hebben wisselende ervaringen. Zo ontstaan 

sommige initiatieven in de buurt heel natuurlijk. In andere gevallen blijft het erg zoeken om 

aansluiting te vinden. Dit thema heeft veel raakvlak met de ontwikkeling van woon-, werk- en 

leefconcepten op verschillende locaties.

Tevredenheid over vrijwilligers
Teams geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de vrijwilligers. De zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers verloopt soms moeizaam. Er zijn wel goede initiatieven, zoals samenwerking met 

andere organisaties bij de campagne ‘100 maatjes gezocht!’ en de ontmoetingsbijeenkomsten 

van Dichterbij zelf. Geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers kunnen hier een kijkje nemen bij 

Dichterbij en in gesprek gaan met cliënten, verwanten en medewerkers.

Contracten met onderaannemers
Dichterbij heeft diverse contracten met onderaannemers. Onderaannemers zijn organisaties 

die in opdracht van Dichterbij cliënten ondersteunen. De afspraken met onderaannemers zijn 

verduidelijkt. De borging hiervan is een aandachtspunt voor komend jaar.

Nieuwsberichten
 - Prokkelweek

• Onderwerp komt weinig terug in teamreflecties

• Wisselende ervaringen in samenwerking met de buurt

• Medewerkers zeer te spreken over vrijwilligers

8. Samenwerking
 met de buurt en de keten

“Als team proberen we regelmatig mee te doen aan activiteiten in de buurt. Ook bood-

schappen en kappers bezoekjes gebeurt in de buurt. Hierdoor kunnen cliënten zelfstandig 

afspraken maken of boodschappen doen.”

(Bron: Kwaliteitsrapport Noord-Midden)

https://www.dichterbij.nl/actueel/mooie-prokkelweek-bij-dichterbij/p3
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Interne en externe reflectie

Tijdens de interne dialoog kregen de deelnemers eerst kort uitleg over het Kwaliteitskader en 

hoe we de verschillende bouwstenen daarvan binnen Dichterbij vormgeven. Daarna bespraken 

we het conceptrapport om te kijken hoe we als organisatie kunnen leren en verbeteren. Zowel 

de raad van bestuur als de interne stakeholders vinden het mooi dat de reflectie in gezamen-

lijkheid op deze manier plaatsvindt. 

De interne stakeholders vinden het positief dat prioriteiten vanuit het kwaliteitsrapport van 

vorig jaar onderdeel zijn geworden van het jaarplan. Ze zijn beter ingebed in de beleidscyclus, 

maar we zijn er nog niet. Daarnaast is een mooie inhoudelijke tendens ingezet, met de komst 

van de regiebehandelaar, relatiegericht werken, het behandelhuis en dynamisch verbinden. 

In het rapport mag duidelijker naar voren komen wat directie en raad van bestuur vinden 

van de cijfers en analyses. Het blijft een zoektocht naar welke indicatoren nu echt iets zeggen 

en hoe de verbinding blijft tussen informatie op team- en organisatieniveau. 

De stakeholders zien graag aandacht voor het gegeven dat het aantal teamreflecties 

omlaag is gegaan.

Externe visitatie
Iedere twee jaar houdt Dichterbij een externe visitatie. De externe visitatie bevordert het leer- 

en ontwikkelvermogen. De externe visitatie vond plaats op 8 november 2019. Het visitatie-

team bestond uit een divers gezelschap van negen externen van binnen en buiten de sector, 

onder wie een bestuurder, een HR-manager van een collega-instelling, een deskundige op het 

gebied van e-health en een zorginkoper. De externe visiteurs werden vanuit Dichterbij ontvan-

gen door de raad van bestuur, een cliënt, verwant, regiebehandelaar, manager, directeur en 

enkele anderen.  

Voorafgaand aan de visitatie is het externe visitatieteam bijeengekomen om kennis te maken 

Interne dialoog

Op maandag 7 oktober 2019 vond de interne dialoog plaats met de raad van 

bestuur en een afvaardiging van de ondernemingsraad (or), cliëntenraad (cr) 

en raad van toezicht (rvt). Ook de geneesheer-directeur, een zorgdirecteur, 

adviseur kwaliteit en veiligheid en medewerkers van de afdeling kwaliteit waren 

aanwezig.
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met Dichterbij, zodat de dag zelf gebruikt kon worden om op locatiebezoek te gaan, 

verdiepende gesprekken te voeren en  de bevindingen te bespreken.

Door alle betrokkenen werd de visitatie ervaren als een mooi en open gesprek. Waar Dichterbij 

trots op mag zijn, is de openheid en de lerende houding binnen Dichterbij. De rol van regiebe-

handelaar wordt gezien en ervaren als een toevoeging aan de kwaliteit. Het kwaliteitsrapport 

geeft, volgens het extern visitatieteam, een realistische weergave van de stand van zaken. 

Waar het kwaliteitsrapport zich verder in kan ontwikkelen, is het verder onderbouwen van de 

prioriteiten en het terugbrengen van het aantal prioriteiten. We hebben het aantal prioriteiten 

omlaag gebracht van acht (één prioriteit per thema), naar vijf.

Volgend jaar zetten we in op het meer duiden van de data; nu is het veelal nog beschrijvend.

Het is mooi terug te horen van de externe visitatoren dat onze kwaliteitsvisie echt voelbaar is 

in de organisatie. Daar mogen we trots op zijn!

Klik hier voor een filmpje van de externe visitatie dag.

Het verslag van de externe visitatie is op te vragen via kwaliteit@dichterbij.nl.

https://youtu.be/2jjMjIWUhbk
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Prioriteiten 2019-2020

Omdat er veel gebeurt binnen Dichterbij, is het goed om kritisch te kijken naar het aantal 

prioriteiten en of dit echt de prioriteiten zijn. Naar aanleiding daarvan is besloten 

om vijf van de acht prioriteiten een plek te geven in het jaarplan van 2020:

 - Programma ‘Leven en werken volgens de Ode’, waarin we positief waarderend met elkaar 

omgaan, inzetten op eigenaarschap, vakmanschap, inzetten en ontwikkeling van talenten 

van medewerkers en het lerend vermogen stimuleren.

 - Ontwikkeling van nieuwe woon- en leef concepten zoals Mikado.

 - Invoering Wet zorg en dwang.

 - Meer aandacht voor medische en verpleegkundige zorg in de dagelijkse cliëntenzorg.

 - Borgen van de inzet van bevoegde medewerkers. 

Door deze prioriteiten op te nemen in het jaarplan en dus in de leer- en verbetercyclus,  

zorgen we voor goede opvolging van deze aandachtspunten. 

Per thema is door het directieteam en de raad van bestuur een actiepunt 

bepaald waar Dichterbij zich de komende periode op focust. Naar aanleiding 

van de spiegel die de externe visitatie ons heeft voorgehouden, hebben we 

deze acht prioriteiten kritisch onder de loep genomen. 
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Bijlage 1. Lijst van afkortingen Bijlage 2. Overzicht van bronnen

Deze kwaliteitsrapportage gebruiken we in eerste instantie zelf om te leren en te 

verbeteren. In tweede instantie is deze rapportage bedoeld voor de externe stake-

holders. Daarom de lijst met afkortingen die wellicht niet bij externen bekend zijn. 

 - 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 (2018 en 2019)

 - Overzicht moreel beraad 2018 en 2019

 - Overzicht Incidentencommissie Dichterbij 2018 en eerste helft 2019 (calamiteiten en 

meldingen inspectie)

 - Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersonen 2018

 - Klachtencommissie Cliënten Dichterbij 

• Jaarverslag 2018

• Overzicht januari-juni 2019

 - Resultaten audits kwaliteit & veiligheid  2018 en 2019

• 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:

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 regio west

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 regio oost

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 regio zuid

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 regio noord-midden

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 regio Expertise

• Kwaliteitsrapportage 2018-2019 ondersteunende diensten

 - Bedrijfsopvangteam verslag 2018

 - Klachtencommissie medewerkers Meldpunt Klokkenluidersregeling 

Medewerkersvertrouwenspersonen Jaarverslag 2018



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

makkelijk leesversie van dit kwaliteitsrapport.
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