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Voorwoord
Waar word je blij van? Wat doe je graag? Wat kun je zelf en wat heb je nodig?
We zijn nieuwsgierig naar de antwoorden van cliënten op deze vragen. Door
goed te luisteren, door cliënten te begrijpen, kunnen we de beste ondersteuning
geven. Zodat zij kunnen leven op de manier zoals zij willen. Daarvoor zetten
we ons dagelijks vol liefde en passie in.
Bij de ondersteuning van cliënten komen we uitdagingen tegen. De zorgvragen
worden zwaarder, onder meer omdat cliënten ouder worden. Ook merken we dat het
voor sommige cliënten moeilijk is om mee te doen en om toegang tot de juiste zorg
te krijgen. Daarnaast groeit onze behoefte aan personeel, ook al omdat veel medewerkers de komende jaren met pensioen gaan. In de huidige krappe arbeidsmarkt
moeten we slim werken om de goede mensen aan Dichterbij te binden.

Monique Caubo (links op de foto) is sinds
1 januari 2019 voorzitter van de raad van
bestuur van Dichterbij. Zij volgt Hans de
Veen op, die de functie sinds september
2017 tijdelijk invulde. “De visie van
Dichterbij om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een zo
fijn en gewoon mogelijk leven spreekt me
enorm aan”, zegt Monique. “Ik wil graag
met alle betrokkenen samenwerken om
invulling te geven aan deze mooie ambitie.”
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Met diverse programma’s gaan we de uitdagingen aan. Met ‘Als je het mij vraagt’
bijvoorbeeld. Het is onze unieke manier van werken om samen met cliënten en hun
familie invulling te geven aan het leven dat zij graag willen. Ook technologische
toepassingen, e-health, kunnen daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Met een ander
programma werken teams aan zelforganisatie. Zelforganiserende teams kunnen sneller,
makkelijker en beter inspelen op de wensen van hun cliënten. En we hebben de eerste
successen geboekt met een gerichtere manier van werven van nieuwe medewerkers.
Samen met cliënten, verwanten en medewerkers gaan we de uitdagingen met
ambitie en daadkracht aan. We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.
We wensen je veel leesplezier!
Monique Caubo en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij
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’Als je het mij vraagt’
vragen, luisteren, handelen en reflecteren
‘Als je het mij vraagt’ is dé manier van Dichterbij om wensen, talenten en
ontwikkelmogelijkheden van cliënten te ontdekken. We stimuleren teams
om ‘Als je het mij vraagt’ structureel in te zetten.
‘Als je het mij vraagt’ kende een vliegende start; de zorgteams gingen enthousiast in
gesprek met cliënten en verwanten. Ze ontdekten talenten van cliënten en realiseerden samen met hen en hun familie wensen. Bij sommige teams is ‘Als je het mij
vraagt’ wat naar de achtergrond verdwenen. Om teams te stimuleren ‘Als je het mij
vraagt’ structureel in te zetten, werken we met 5 sleutels: we gaan positief waarderend met elkaar om, we praten altijd met elkaar, we maken dilemma’s bespreekbaar,
we maken afspraken, komen deze na en evalueren, en: we zetten onze deskundigheid in. Ook kunnen teams zich scholen in gesprekstechnieken.

Inspelen op wensen
Veel cliënten hebben een woonwens: ze willen voldoende privacy of een eigen
appartement. Op verschillende locaties werken we hieraan. Voorbeelden zijn nieuwe
appartementen in Oss, Cuijk en Venray. We onderzoeken nu hoe we op meer plaatsen
aan de woonwensen van cliënten kunnen voldoen. Een andere wens van cliënten: ze
willen een vriendschap of relatie opbouwen. Dat bleek toen we een proef met
ABCDate begonnen: die was bedoeld voor 60 cliënten, maar door de grote belangstelling hebben 90 cliënten eraan meegedaan. Via ABCDate kunnen ze op een veilige
manier met elkaar in contact komen. De proef is inmiddels verlengd tot 1 april 2020;
alle cliënten van Dichterbij kunnen er nu aan meedoen.
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Een belangrijke succesfactor van ‘Als
je het mij vraagt’ is het delen van
verhalen. We doen dit op een speciale
pagina op onze internetsite en op
onze succesvolle Facebookpagina. Die
heeft 14.000 volgers!
Veel cliënten willen meedoen in de
samenleving. Dichterbij is partner van
Prokkel, dat staat voor prikkelende
ontmoetingen tussen mensen met en
zonder een beperking. Miranda, Rob
en Frank gingen in 2018 een dagje
naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hadden daar
een topdag. Bekijk hun filmpje!
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“Alle ideeën zijn gerealiseerd.
Indrukwekkend.”
Dankzij ‘Als je het mij vraagt’ is industriële werkplaats DIA
uitgegroeid tot een plaats waar cliënten tal van activiteiten doen.
En dus heet het nu DIA+. “Dit is voor iedereen zóveel boeiender.”
Rode dopjes wegen, sealen en in een doos doen. Dat deed en doet Ans bij DIA+. “Werken,
werken, werken”, zegt ze lachend. Maar ze doet nu nog veel meer. Ze wandelt, kijkt films,
draait plaatjes en haalt zwerfvuil op. Volgens haar zus Nellie is Ans vrolijker geworden. “Ze
praat honderduit over wat ze allemaal doet en meemaakt.” Nellie deed mee toen DIA
met ‘Als je het mij vraagt’ begon. “Er kwamen veel wensen op tafel. Nu zijn al die ideeën
gerealiseerd. Indrukwekkend.”

Veel creativiteit
Cliënten kunnen tuinieren, computeren, knutselen, muziek maken of draaien, film kijken,
wandelen, fietsen, sporten in de eigen fitnessruimte, wijkkrantjes rondbrengen en
zwerfafval ophalen. Alle activiteiten zijn met weinig geld en veel creativiteit, inzet en
betrokkenheid van cliënten gerealiseerd. Begeleider Ger Beumeler is er trots op. “Danny
bijvoorbeeld zit in een rolstoel. We hebben er een trekhaak met karretje aan gemaakt.
Daar gaat het zwerfafval in. Hij vindt dat prachtig.”

Iedereen ontwikkelt zich
Het industrieel werk blijft belangrijk, daarnaast doet iedere cliënt mee met de activiteiten
die bij hem of haar passen, vertelt Ger. “Cliënten ontwikkelen zich, medewerkers ook. In
organiseren, in creativiteit, in activiteiten. De diversiteit aan activiteiten maakt het voor
iedereen zóveel boeiender. We zitten in een heerlijk positieve flow. Laatst zei een vader
van een jongen die hier werkt dat hij het fantastisch vindt wat we allemaal doen. Hij had
de tranen in zijn ogen. Dat raakte me wel, ja.”
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Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje over DIA+

De zorgvraag verandert,
medewerkers veranderen mee
Alleen vitale en goed opgeleide medewerkers kunnen cliënten goed
ondersteunen bij een fijn leven. Daarom investeren we in kennisdeling,
scholing en gezondheid van collega’s.
Het intranet van Dichterbij is een belangrijke manier om kennis te delen. Dat gebeurt
onder meer in groepen rondom thema’s. Ook de kennisnetwerken delen op intranet
informatie over bijvoorbeeld ouderen, palliatieve zorg en seksualiteit. Over deze drie
onderwerpen zijn ook themabijeenkomsten gehouden. In 2018 was ook de Dichterbij
Academy, een serie lezingen over onderwerpen die relevant zijn voor Dichterbij. Er zijn
lezingen gehouden over licht verstandelijk beperkten met gedragsproblemen (LVB+),
autisme, palliatieve zorg, het belang van een sociaal netwerk en slapen.

Veel medewerkers hebben in 2018
‘Lastige Ouders’ gezien. Deze theatervoorstelling geeft inzicht in het leven
met een kind met een verstandelijke
beperking en zet aan tot dialoog met
ouders. Medewerkers noemden de
voorstelling ‘integer, ontroerend en
belangrijk’.

Scholing
Ieder team heeft een ontwikkelplan gemaakt. Daarin staat wat het team nodig heeft
om cliënten goed te kunnen blijven helpen. Vanuit dit plan zijn medewerkers aan de
slag gegaan met hun eigen wensen en scholingsbehoeften. Scholen kan op veel
manieren: via opleidingen, stages en kennisuitwisseling bijvoorbeeld. We bieden ook
steeds meer zelftests, e-learnings en SPOC’s: mooie en interactieve manieren van
leren. Elke medewerker kiest de vorm die het beste bij hem of haar past.

Vitale medewerkers
We willen de vitaliteit van medewerkers vergroten. In 2018 steeg het verzuim tot 7%.
Deze stijging was ook in de branche zichtbaar. De belangrijkste oorzaken: werkdruk,
de krappe personele bezetting en de zwaardere inhoud van het werk. We pakken het
verzuim aan met concrete activiteiten. Ieder bedrijfsonderdeel heeft daarvoor acties
uitgezet. We roosteren bijvoorbeeld op een andere manier. Doel hiervan is om cliënten
rust en duidelijkheid te geven en medewerkers een betere balans tussen privé en
werk. Ook willen we de personele bezetting verruimen. Daarom zijn we onder meer
een traject voor zijinstromers begonnen.
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“De omgang met cliënten
is heel boeiend”
Alexandra Nillesen (41 jaar) maakte de overstap van een
supermarkt naar Dichterbij. “Ik ben hier echt op mijn plaats.”
Het lijkt een verrassende carrièrewending, van kwaliteitsmedewerker in een supermarkt naar begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat valt
mee, legt Alexandra uit. “Mensen met een beperking hebben weinig kansen op de
arbeidsmarkt. Ook bij ons werkten ze niet, terwijl ik vind dat dit wel hoort. Daarom
stelde ik mijn manager voor om mensen met een verstandelijke beperking stage te
laten lopen. ‘Regel het maar’, zei hij. Dat heb ik gedaan.”

Leerlingendag
Via een zorgorganisatie gingen er twee mensen met een verstandelijke beperking in
de supermarkt aan de slag. Alexandra begeleidde hen. “Ze werkten twee dagen, ik
vond dat de leukste dagen op het werk.” Reden voor haar om verder te kijken. “Ik ben
naar een leerlingendag van Dichterbij geweest. Ik heb er een goede indruk van de
organisatie en het werk gekregen. De medewerkers wisten hun enthousiasme goed
over te brengen.”

Hulp
Het leidde tot een leerlingenbaan bij de Berenkuil in Cuijk. Het werk bevalt haar goed.
“De omgang met de mensen vind ik geweldig. De cliënten zijn heel verschillend,
steeds moet je schakelen in benadering. Dat is boeiend. Gelukkig krijg ik veel hulp van
de andere begeleiders.” Een dag in de week volgt ze de mbo-4 opleiding persoonlijke
begeleider gehandicaptenzorg. “Het is een leuke groep met dertien zijinstromers die
allemaal bij Dichterbij werken. Ik zit hier echt op mijn plaats.”
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Wil je meer weten over werken bij Dichterbij? Kijk op www.dichterbij.nl/werken-bij

Nieuwe oplossingen geven
cliënten een beter leven
E-healthtoepassingen en nieuwe woon- en leefconcepten geven cliënten
een beter leven. Ook zelforganisatie helpt teams bij het geven van
betere zorg, bij vakmanschap en samenwerking.
Steeds meer medewerkers zetten e-health in om het leven van cliënten vrijer, veiliger,
leuker en gezonder maken. Het platform www.dichterbij.nl/e-health helpt en
stimuleert mensen om technologische toepassingen te gebruiken. Er staan inmiddels
meer dan 550 hulpmiddelen op; je kunt gericht zoeken naar oplossingen die bij de
cliënt passen. Coördinatoren helpen teams om e-health in de begeleiding en behandeling op te nemen. In ons digitale magazine ‘Dichterbij jou’ lees en zie je hoe
e-healthtoepassingen een verschil kunnen maken in het leven van cliënten.

Nieuwe leefconcepten
Grote locaties van Dichterbij in Horst en Velp zullen flink veranderen. De locaties
maken nu een gesloten indruk. Straks zijn dit plekken met veel groen en ruimte die
verbonden zijn met het dorp. Samen met de buurt creëren we een omgeving waar
mensen met en zonder beperking, jong en oud, graag willen zijn. Ook de behoeften
van de omgeving nemen we mee in de concepten; dit kan bijvoorbeeld een bibliotheek of buurtwinkel zijn, of hulp door cliënten in het huishouden of de tuin.

Dichterbij investeert in wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde
over mensen met een verstandelijke
beperking. In 2011 hebben we de
bijzondere leerstoel Mensen met een
verstandelijke beperking: psychopathologie en behandeling ingesteld aan
de Academische Werkplaats Leven
met een verstandelijke beperking
(AWVB) bij Tranzo (Tilburg University).
Sinds 1 januari 2018 dragen alle bij de
AWVB aangesloten partijen gelijkwaardig bij aan deze leerstoel.

Ontwikkeling naar zelforganisatie
Teams ontwikkelen zich op het gebied van zelforganisatie. Zelforganisatie helpt hen
bij het geven van betere zorg, bij vakmanschap en samenwerking. Elk team is anders
en pakt zaken op zijn eigen manier aan. Daarom kan een team voor de weg naar
zelforganisatie kiezen uit diverse hulpbronnen, trainingen en instrumenten. Doordat
teams veel zelf doen, hebben ze andere ondersteuning nodig. Deels gebeurt dat via
slimme automatisering en digitalisering, deels gaat de serviceorganisatie anders
werken, zodat hun ondersteuning aansluit bij wat zorgteams nodig hebben.
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“Een schitterende manier
om contact te maken”
Robin doet het geluid na dat hij hoort. Hij kijkt zijn begeleider
Anita Manders aan. Ze hebben contact met elkaar. Dankzij de
CRDL, het apparaat dat het geluid maakt.
De CRDL ligt op het werkblad van Robins rolstoel. Robin raakt het apparaat aan,
ook Anita heeft een hand op het grote houten ei gelegd. Met haar andere hand
strijkt ze zachtjes over Robins hand. Op dat moment maakt de CRDL geluid. Laat
ze los, dan stopt het. Tikt ze met haar vingers op de arm van Robin, dan klinken er
korte klanken. Zachtjes in de armen knijpen zorgt weer voor een ander geluid. De
CRDL vertaalt de manier van aanraking in geluid. Dat kan van alles zijn: een
ruisend bergbeekje, een vogel die fluit, de zee, muziek, stemmen.

Genieten
“De CRDL is een schitterende manier om contact te maken, om zonder woorden
te communiceren”, zegt Anita. “Je laat het apparaat praten. Op die manier kun je
cliënten die laag in hun alertheid zitten, wakker en alert maken. Maar het werkt
ook andersom: het apparaat helpt ook om cliënten rustig en kalm te krijgen.”
Robin leeft op van de CRDL. Hij beleeft zichtbaar veel plezier aan de geluiden, de
aanraking, het contact. Dat geldt ook voor Anita. “Het is echt genieten van de
communicatie die je samen hebt.”
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Wil je zien hoe het werkt? Bekijk het filmpje van Anita en Robin
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De visie staat, de koers is duidelijk en de ambities zijn helder.
In 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg om cliënten
te ondersteunen bij een zo fijn mogelijk leven.
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In 2019 verweven we de waarderende grondhouding van ‘Als je het mij vraagt’ verder in ons gedrag en
onze processen. Dat doen we via de vijf eerdergenoemde sleutels. In 2019 onderzoeken we wat teams
nodig hebben om ‘Als je het mij vraagt’ in de genen te krijgen. Teams krijgen extra ondersteuning om
met dilemma’s om te gaan, onder meer via moreel beraad. De inzet van e-health blijft een speerpunt.

We blijven investeren in gekwalificeerde, vakbekwame en duurzaam inzetbare medewerkers. Teams en
medewerkers geven zelf aan wat ze nodig hebben om de zorgvragen van cliënten te beantwoorden. Dat
faciliteren we. Met het programma ‘werkgeluk’ gaan we medewerkers helpen om hun vitaliteit te
vergroten.

VG 5 12%

Zelforganisatie
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Teams geven op eigen wijze invulling aan zelforganisatie. In 2019 gaan we alle waardevolle ervaringen
van teams delen en methodieken en hulpbronnen opnieuw bekijken. De ondersteunende diensten
ontwikkelen zich verder naar een serviceorganisatie die zorgteams flexibel, snel en servicegerichte
ondersteuning biedt. We realiseren onder meer een centrale voordeur waar een zorgmedewerker met al
zijn vragen terecht kan.

Daarom Dichterbij!

21%
VERHOUDING MEDEWERKERS
VROUW / MAN

We gaan zowel potentiële cliënten als medewerkers nog duidelijker laten zien waarom Dichterbij de
beste keuze is. We zetten in op online kanalen om onze doelgroepen beter te bereiken en blijven ‘Als je
het mij vraagt’-verhalen delen met de buitenwereld. In 2018 zijn we met een nieuwe manier van
personeelswerving begonnen die we in 2019 verder ontwikkelen. Ook zorgen we voor een warm
welkom van nieuwe collega’s.
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Wil je meer weten?
Ga dan naar www.dichterbij.nl en volg
ons op Facebook: www.facebook.com/
alsjehetmijvraagt

