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Voorwoord door bestuur 

Het is een bijzonder jaar geweest. Een jaar waarin we mooie dingen gedaan hebben en onze 

kwaliteitsvisie verder hebben versterkt. Tegelijkertijd was het een indrukwekkend jaar, door de 

komst van corona en alle maatregelen die we hebben genomen om cliënten en medewerkers 

zo veilig mogelijk te houden. Wat eerst een onwerkelijk scenario leek, zoals het sluiten van 

dagbestedingslocaties, werd werkelijkheid. We zagen dat iedereen zich met hart en ziel inzette 

om ondanks alles goede zorg te blijven leveren. Talenten werden ingezet en medewerkers 

bedachten creatieve manieren om cliënten een zinvolle dag te geven. Corona was en is van 

invloed op de kwaliteit van leven van onze cliënten. Het is een periode waar we veel van leren. 

Uit de dialoog met de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht bleek dat de lijn die 

we als organisatie ingezet hebben breed herkenbaar is. Uiteraard kunnen er altijd punten beter 

en blijven er uitdagingen over, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. 

We zijn, zeker dit jaar, ontzettend trots op onze medewerkers; we hebben veel waardering 

voor alle medewerkers, zowel in de zorg als in de ondersteuning,  die elke dag weer betekenis-

vol laten zijn voor cliënten van Dichterbij.

Raad van Bestuur 

Monique Caubo en Cecile Stallenberg

Dit rapport geeft zicht op onze kwaliteit in de periode juli 2019 tot en met juni 

2020. Het is een goede weergave van de zaken waar we aan gewerkt hebben, 

waar we staan en op welke punten we verder willen ontwikkelen.  
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Samenvatting

Wat gaat goed? 
Cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun leven en de relatie met hun begeleiders. 

Relatiegericht werken helpt teams om nog beter naar de behoeften van de cliënt te kijken. 

Hierdoor komt leven en werken in volle vrijheid beter tot zijn recht. Teams zijn blij met de 

komst van de regiebehandelaar; begeleiders en dvc’ers voelen zich daardoor beter gesteund in 

hun werk. Goed om te zien is dat teams steeds vaker e-health inzetten om het leven van cliën-

ten vrijer, veiliger, leuker en gezonder te maken. Corona bleek hiervoor een stimulans. 

Dynamisch verbinden stimuleert de onderlinge samenwerking binnen Dichterbij: binnen de 

zorg, binnen de Serviceorganisatie en tussen de zorg en de Serviceorganisatie. 

Wat zijn focuspunten voor 2020-2021?
 - We willen nog beter aansluiten op de behoeften van cliënten en verwanten. Om dat te be-

reiken komt er extra aandacht voor het goede gesprek met borging in het ondersteuningsplan.  

 - De zorgbehoeften veranderen en worden complexer. Het is belangrijk dat de kennis en kunde 

van medewerkers daarop aansluiten. Daarom is er veel aandacht voor kennisdeling en scholing.  

 - We zetten in op een verdere professionalisering van de samenwerking in teams, onder meer 

via dynamisch verbinden.

 - Een belangrijk focuspunt is ook het werven en vasthouden van vaste en betrokken mede-

werkers die zich graag willen ontwikkelen en met plezier bij Dichterbij werken. Daarom 

werken we aan een introductieprogramma voor nieuwe zorgcollega’s waarin persoonlijk 

contact en verbinding centraal staan.

De impact van corona
Corona heeft een ongekende invloed gehad op cliënten, verwanten, medewerkers en de zorg 

en dienstverlening. De grootste impact op cliënten en medewerkers had de bezoekregeling, 

het stoppen van de externe dagbesteding, het in quarantaine gaan en het werken met per-

soonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is er natuurlijk de persoonlijke impact van ziekte 

en overlijden voor cliënten, verwanten en medewerkers. Corona heeft ook voor veel crea- 

tiviteit gezorgd binnen de organisatie, waarmee we zorgen dat het leven op een zo fijn 

mogelijke manier door kan blijven gaan. Inmiddels zijn er diverse gesprekken, onderzoeken 

en evaluaties geweest om te leren van de coronatijd.

We ondersteunen de cliënt bij een betekenisvol leven. Dat doen we samen met de 

familie en het netwerk van de cliënt. Zijn of haar dromen, wensen, talenten en be-

hoeften zijn daarbij leidend. We werken met kennis en kunde en gebruiken erkende 

methoden als ‘Als je het mij vraagt’, relatiegericht werken en dynamisch verbinden. 
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Dit is Dichterbij

We streven op basis van onze zorgvisie naar een betekenisvol leven voor iedere cliënt. Dat doen 

we door aan te sluiten bij zijn/haar behoeften en door met elkaar te blijven zoeken naar waar 

kansen liggen; kansen gericht op ontwikkeling van talenten en het opdoen van ervaringen. Dat 

lukt alleen op basis van optimale en zinvolle relaties: tussen zorgverlener en cliënt, maar zeker 

ook met verwanten, andere zorgverleners, verenigingen en instanties, kortom met iedereen 

die van betekenis is voor de cliënt. Ook stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden 

en talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten.

STEVIG

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

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

verband van organisaties die SGLVG+ zorg en behandeling bieden, met de kwaliteitsmethodiek 

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

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. 

Dat doen we met kennis en kunde en in samenwerking met andere partijen. 

Met familie, buurtbewoners en vrijwilligers werken we binnen Dichterbij samen 

aan een betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De kernwaarden samen, betrokken, open en professioneel staan hierbij centraal. 

Dat is de belofte die we in onze Ode hebben opgeschreven.

AANTAL MEDEWERKERS:
4.659

AANTAL
LEERLINGEN: 152

AANTAL
STAGIAIRES: 348

Bij Dichterbij werken 4.659 medewerkers 

(2.635 FTE), waarvan 152 leerlingen 

en 348 stagiaires.

Bij Dichterbij wonen 2.146 cliënten 

en 292 cliënten gaan bij ons 

naar de dagbesteding.

AANTAL CLIËNTEN
DAT BIJ DICHTERBIJ
WOONT

AANTAL CLIËNTEN
DAT BIJ DICHTERBIJ
DAGBESTEEDT

2.146

292

https://www.deborg.nl/kennis-delen/kwaliteit/kwaliteitsnetwerk-de-borg/
https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit
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Inleiding

Corona
Sinds eind februari heeft het coronavirus een ongekende invloed gehad op Dichterbij, cliënten, 

verwanten, medewerkers en zorg- en dienstverlening. De angst op besmetting, het besmet 

zijn en het omgaan met verlies zijn zaken die impact hebben gehad op onze cliënten en 

medewerkers. Er zijn zowel landelijk, Dichterbij-breed als voor individuele cliënten maatregelen 

genomen en keuzes gemaakt om te zorgen dat het risico op besmetting voor cliënten en 

medewerkers zo klein mogelijk was. De maatregelen die de grootste impact op cliënten en 

medewerkers hadden, waren de bezoekregeling, het stoppen van de externe dagbesteding, 

het in quarantaine gaan en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Een specifiek 

onderdeel van de aanpak was het openen van 2 herstellocaties. 

Gezien de impact bevat ieder hoofdstuk een onderdeel corona. Hierin staan de gevolgen op de 

kwaliteit, de ervaringen, maar ook de lessen die geleerd zijn. Om te leren is er onderzoek ge-

daan naar de gevolgen van de maatregelen op de kwaliteit van zorg, een incidentanalyse van 

de herstellocatie Oss uitgevoerd en zijn regio’s gestart met het per cliënt evalueren wat deze 

coronatijd voor impact heeft gehad op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 

Tijdens de periode maart tot juli zijn er 87 cliënten besmet geweest met het coronavirus, ver- 

deeld over 30 locaties. Er zijn 19 cliënten overleden. Er zijn 6 cliënten naar de herstellocatie gegaan. 

In dezelfde periode zijn 46 medewerkers van Dichterbij besmet met het coronavirus.

De kwaliteitsvisie en de leer- en verbetercyclus van Dichterbij
De definitie van kwaliteit bij Dichterbij is niet in één volzin te geven. Maar het gaat bij Dichter-

bij om samen werken aan een betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beper-

king, met betrokkenheid, openheid en professionaliteit. Om werken vanuit de zorgvisie en ‘Als 

je het mij vraagt’. En om betekenisgeving: wat maakt het leven, het werk en de organisatie de 

moeite waard? We zijn verbonden met de omgeving en hebben oog voor externe eisen.

Om het werken aan kwaliteit te organiseren vanuit waar het echt om draait: het voldoen aan wen-

sen, verwachtingen en behoeften van de cliënten en andere belanghebbenden, is zicht nodig op:

Dit kwaliteitsrapport gaat over de periode juli 2019 tot en met juni 2020. 

Een deel van die periode werd beïnvloed door de coronacrisis. Vandaar dat we 

dit kwaliteitsrapport beginnen met de impact van de coronacrisis op Dichterbij 

en de manier waarop we hier aandacht aan besteden in het rapport.
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1. Wie zijn betrokkenen (stakeholdermanagement)?

2. Wat verwachten en eisen alle betrokkenen van ons (compliance management)?

3. Welke kansen en risico’s herkennen we? Hoe gaan we om met dilemma’s? 

En welke afwegingen en afspraken maken we hierin?

4. Lukt het om de kwaliteit van zorg te leveren en steeds een beetje beter te worden? 

Wat kunnen we leren en hoe kunnen we door ontwikkelen (reflectie en innovatie)?

Deze vragen komen cyclisch aan bod in de driehoek tussen cliënt, verwant en professional, 

maar ook op het niveau van het team en in de in- en externe omgeving van de organisatie. De 

kwaliteit leer- en verbetercyclus bestaat dus uit 4 niveaus: de cliëntcyclus, de teamcyclus, en 

de RVE-cyclus en Dichterbij-cyclus (samen de organisatiecyclus). Deze cycli zijn via dialoog met 

elkaar verbonden om leren en verbeteren op alle niveaus mogelijk te maken. De cliëntcyclus is 

hierbij het vliegwiel. De beweging wordt vooral in gang gezet door cliëntvragen en vragen van 

teams om zo goed mogelijk aan deze cliëntvragen te kunnen voldoen. De beweging kan ook 

bij de organisatiecyclus starten, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. 

Ook dan is het zaak bottom-up te werken en aan te sluiten bij wat teams nodig hebben om 

goede zorg te kunnen leveren.

 

Doel en opbouw van het kwaliteitsrapport
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.

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

en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het kwaliteitsrapport van Dichterbij is opgebouwd vanuit de 4 niveaus in onze leer- en 

verbetercyclus:

 - Op cliëntniveau gebruiken we het instrument ‘Ben ik Tevreden?’. In een gesprek met de 

cliënt (en eventueel verwanten) onderzoeken we hoe tevreden de cliënt is over de kwaliteit 

van zijn leven: wat gaat goed en wat kan beter? 

 - Op teamniveau leren en verbeteren we via ‘Als je het mij vraagt’, teamreflecties en de 

interne audits. 

 - Op regionaal niveau worden de bevindingen van teamreflecties en audits samen met 

andere managementinformatie geanalyseerd. Hierover vindt een spiegelgesprek plaats. Op 

basis daarvan worden verbeterpunten aangepakt. Iedere regio bundelt de bevindingen in 

een eigen kwaliteitsrapport.

 - Op centraal niveau wordt de informatie uit de regio’s gekoppeld aan bronnen als de 

jaarverslagen van de klachtencommissie en cliënt- en medewerkersvertrouwenspersonen. 

Het kwaliteitsrapport dat hieruit volgt, laat voor heel Dichterbij zien wat goed gaat en wat 

beter kan op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit vormt de basis voor het opstellen 

van de focuspunten op het gebied van kwaliteit op de Dichterbij-agenda.

De raad van bestuur bespreekt het rapport met interne stakeholders (cliëntenraad, onder- 

nemingsraad en raad van toezicht), met ondersteuning van afdeling kwaliteit. Hun bevindingen 

staan aan het einde van het rapport. Eens in de twee jaar houden we een externe visitatie, 

voor een brede blik van buiten. Deze heeft in het vorige rapportagejaar plaatsgevonden.

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

 - Scores uit ‘Ben ik Tevreden?’

 - Teamreflectieverslagen

 - Auditrapportages

 - Kwaliteitsrapporten van de 4 zorgregio’s, Expertise en de Serviceorganisatie 

 - Jaarverslagen (van cliënt- en medewerkersvertrouwenspersonen, klachtencommissie en 

bedrijfsopvangteam)

 - Overzichten (van moreel beraden en incidentenanalyses)

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

 - Voortgangsrapportages van de Dichterbij-agenda 

 - Evaluatieverslag ‘leren van corona’ (Rol&Co en MZ-platform)

 - Onderzoeksrapport corona maart - juni 2020

 

Een volledig overzicht van de bronnen is terug te vinden aan het einde van het rapport.

cliëntcyclus

    team
cyclus

   organisatie
cyclus
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In de verslagperiode zijn 75 interne audits gehouden en 7 nachtzorg-audits. In het tweede 

kwartaal van 2020 zijn vanwege de coronacrisis geen audits uitgevoerd. Daarnaast zijn 56 ver-

slagen van teamreflecties verzameld. Dit is minder dan een jaar eerder (149). Door de corona–

crisis heeft een deel van de standaard teamreflecties, die meestal in het tweede kwartaal van 

het jaar gepland worden, niet door kunnen gaan. Belangrijk is dat reflectie een logisch onder-

deel is en blijft van de leer- en verbetercyclus van teams en niet een jaarlijkse verplichting. 

Het is een aandachtspunt om teams hierin te faciliteren en te stimuleren.

Dat er weinig teamreflecties zijn geweest, betekent niet dat er weinig gereflecteerd is. Door 

de coronacrisis hebben er veel individuele gesprekken plaatsgevonden met cliënten, individu-

ele medewerkers en teams aan de hand van concrete situaties en vraagstukken. Ook hebben 

teams gereflecteerd op hoe zij de coronaperiode hebben ervaren. Deze bevindingen zijn ook 

terug te lezen in de hoofdstukken. Daarnaast zijn er vanuit het auditteam interviews gehouden 

met dvc’ers, regiebehandelaren en managers.  Alle gesprekken hebben samen waardevolle 

inzichten opgeleverd over de coronacrisis, waarvan we leren voor de toekomst.

Leeswijzer
Het rapport bestaat uit 8 thema’s. Dat zijn de hoofdstukken van het rapport:

1. Zorgvuldig proces rondom de cliënt

2. Kwaliteit van bestaan 

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

4. Zicht op veilige zorg

5. Leven in vrijheid 

6. Samenwerking binnen het team 

7. Samenwerking binnen Dichterbij

8. Samenwerking in de buurt en met de keten

Per thema zijn de belangrijkste bevindingen van deze rapportageperiode en de aandachts-

punten voor komend jaar opgenomen. Aan het einde van het rapport zijn op basis van deze 

bevindingen en aandachtspunten de focuspunten voor de Dichterbij agenda voor 2020-2021 

geformuleerd.
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1. Zorgvuldig proces 
 rondom de cliënt

We ondersteunen de cliënt bij een betekenisvol leven. Zijn dromen, wensen en behoeften leggen we

vast in het ondersteuningsplan (OP). We spreken af hoe we die willen bereiken, voeren de plan-

nen uit, evalueren en leren daarvan. Deze ondersteuningsplancyclus vindt plaats in een conti-

nue dialoog met cliënten en hun ouders of verwanten; het is de basis van een zorgvuldig proces. 

Wat gaat goed?

Dynamisch verbinden en relatiegericht werken
Met de methodieken dynamisch verbinden en relatiegericht werken lukt het beter om samen 

een oplossing te vinden voor cliënten met een urgente, extreme zorgvraag. Teams geven 

aan dat dynamisch verbinden zorgt voor focus en een rolverduidelijking in de driehoek 

(dvc’er – regiebehandelaar – manager). Relatiegericht werken (Triple-C) helpt om nog beter 

naar de behoeften van de cliënt te kijken, samen met de cliënt zelf, verwanten en het team. 

Bij relatiegericht werken gaan begeleiders een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan 

met de cliënt. Samen werken ze aan een betekenisvolle daginvulling. 

Rol regiebehandelaar steeds duidelijker
De regiebehandelaar speelt in de driehoek een steeds duidelijkere rol. Teams zijn blij met de 

komst van de regiebehandelaar: ze voelen zich daardoor beter gesteund in hun werk (zie ook 

het kader ‘Ervaringen van teams in coronatijd’). Regiebehandelaren zelf gaven in een evaluatie 

aan dat ze graag bepaalde competenties willen leren of versterken. Daarom is een ontwikkel-

programma gestart om hun persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. Aandachtspunt is 

dat we in de driehoek meer oog mogen hebben voor de rol van de dvc’er, manager en andere 

behandelaren. Een ander aandachtspunt is ondersteuning van de dagbesteding door de regie-

behandelaar. Dit is in ontwikkeling. 

• Dynamisch verbinden en relatiegericht werken versterken het zorgvuldig proces 

• Regiebehandelaren werken aan eigen competenties

• Regio’s werken aan 24/7 verpleegkundige zorg

• Een actueel ondersteuningsplan blijft punt van aandacht

“In de tijd van corona zijn er heel veel gesprekken geweest over de zorg. Wat heeft de 
cliënt precies nodig? Hoe kan dat het beste binnen de maatregelen? De regiebehandelaar 
is nu over élke cliënt in gesprek geweest. Daardoor is de nieuwe rol van de regie-
behandelaar opeens sneller gewoon geworden.” (Bron: Kwaliteitsrapport regio Zuid)
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24-uurszorg
Een goede nachtrust is nodig om overdag goed te kunnen functioneren. Daarom hebben we 

afgelopen jaar gekeken hoe we de 24-uurszorg rondom de cliënt kunnen verbeteren. Een van 

de aandachtspunten voor komende tijd is een goede overdracht tussen medewerkers die in 

de ochtend werken, medewerkers van de nachtzorg en medewerkers van de zorgcentrale. 

 

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar? 
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

De zorgvraag wordt complexer, onder meer doordat cliënten ouder worden. Dat vraagt om 

extra aandacht voor verpleegkundige inzet in teams en de aanwezigheid van somatische en 

medische kennis. Het was vorig jaar een aandachtspunt. Hieronder lees je wat we op dit ter-

rein gedaan hebben.  

Verpleegkundige zorg
In 2019 hebben we de inzet van de praktijkverpleegkundige en de verpleegkundige zorg in 

alle regio’s van Dichterbij geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat regio’s werken aan 24/7 ver-

pleegkundige zorg. De praktijkverpleegkundige kan zich daardoor, zoals bedoeld, steeds beter 

richten op cliënten die chronische zorg nodig hebben. Iedere regio heeft een eigen aanpak 

gekozen die bij die regio past. Regio Oost wil een verpleegkundigenteam opzetten, de regio’s 

Noord-Midden en West werken met een verpleegkundigenpool. Doel is om de medewerkers 

in deze pool deels vrij te roosteren, zodat er 24/7 bezetting is. Regio Zuid werkt vooralsnog 

met begeleiders die verpleegkundige handelingen kunnen uitvoeren.  

Door de coronacrisis is het gevoel van urgentie voor continu beschikbare verpleegkundige zorg 

toegenomen. Begeleiders met een verpleegkundige achtergrond zijn in eerste instantie ge-

schoold om zuurstof toe te dienen en morfinespuiten te zetten. We kijken nu of we dit kunnen 

uitbreiden naar veel voorkomende verpleegkundige handelingen. 

Artsen verstandelijk gehandicapten
Een ander aandachtspunt was de beschikbaarheid van artsen verstandelijk gehandicapten 

(avg) binnen Dichterbij. Landelijk is er een tekort aan avg’s. In 2020 hebben we daarom twee 

verpleegkundig specialisten aangenomen om de avg’s te ondersteunen. Daarnaast zijn er bin-

nen Dichterbij praktijkverpleegkundigen werkzaam die de avg ook kunnen ondersteunen.

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Aandacht voor het goede gesprek met borging in het ondersteuningsplan
Het gaat om het goede gesprek voeren met de cliënt. Op een waarderende manier het gesprek 

voeren om inzicht te krijgen in wensen, behoeften en talenten van cliënten (AJHMV). 

Het blijven ontwikkelen van de driehoeksgesprekken helpt hierbij. 

Deze gesprekken vormen de basis voor het ondersteuningsplan (OP). De actualiteit van de on-

dersteuningsplannen (OP) was vorig jaar een aandachtspunt. Dat blijft. Het percentage actuele 

OP’s ligt dit rapportagejaar een stuk lager dan voorgaand jaar, zoals de tabel laat zien.

Dit komt deels omdat de definitie van een actueel OP sinds dit rapportagejaar is aangescherpt. 

Een OP is nu actueel als het maximaal 1 jaar oud is, voor akkoord ingevuld én op definitief 

staat. Een deel van de huidige OP’s is wel in concept klaar, maar door medewerkers nog niet 

definitief gemaakt in het systeem. Deze concept-OP’s zijn in het percentage van dit jaar niet 

meegenomen en in de percentages van voorgaande jaren wel. Daarnaast zijn diverse teams 

door corona niet toegekomen om plannen met de cliënt te bespreken en vast te leggen 

in het OP. De OP’s die ouder zijn dan 1 jaar, zijn gemiddeld 1,5 jaar oud.

Audits geven een positiever beeld: in het eerste kwartaal van 2020 was 75% van de 186 

ingekeken dossiers actueel. Het is onduidelijk waardoor dit verschil komt.
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In de periode juli 2019 tot en met juni 2020 zijn er 52 moreel beraden geweest, 

waarvan 1 binnen UniK. 

 

 

 

Ervaringen van teams in de coronatijd
- De ervaringen van teams zijn wisselend. Van meer tijd en rust tot fysiek en mentaal 

zwaar. In regio Zuid hebben teams ervaren dat in coronatijd veel ‘bijzaken’ stil lagen. Het 
ging op dat moment vooral om het bieden van een goede dag in de woning. Doordat 
dagbesteding dicht was hadden medewerkers lange diensten en was er minder haast. 
Dat is op een aantal woningen als heel waardevol ervaren.

- In deze periode met veel onduidelijkheid heeft de regiebehandelaar zijn rol goed gepakt. 
Teams vonden dat fijn. De lijnen met de regiebehandelaar zijn korter geworden. Doordat 
er veel werd overlegd via videobellen konden regiebehandelaren ook makkelijker 
aansluiten bij een bespreking. Hierdoor lijkt de regiebehandelaar organisatiebreed beter 
in positie gekomen.

- De inzet van behandelaren van Expertise op de woongroepen heeft een aantal 
belangrijke inzichten opgeleverd als het gaat om de indirecte behandeling. De 
behandelaren hebben zelf ervaren dat er weinig tijd is om behandeladviezen uit te 
voeren en dat het voor begeleiders niet altijd duidelijk is wat precies de bedoeling is.  
“Mensen op de groepen hebben het super druk. Voor alle goedbedoelde adviezen van 
ons is niet altijd tijd.”

“Er is bij alle cliënten van De Ziep 7 een stijgende lijn in hun welzijn de afgelopen jaren 
waargenomen. Het team heeft hier samen met de cliënten hard voor gewerkt en is 
trots op de bereikte resultaten.” (Bron: Kwaliteitsrapport regio Oost)

“Wanneer paramedici aanlopen tegen een te krappe bezetting op groepen of te veel 
wisseling of een gebrek aan kwaliteit, dan wordt dit steeds vaker als signaal ook bij 
de regiebehandelaar gelegd. Hij/zij kan dit samen met dvc’er en manager bespreken 
en kijken wat nodig is ter verbetering.” (Bron: Kwaliteitsrapport Expertise)

Moreel beraad juli 2019 t/m juni 2020

Noord-Midden

Oost

West

Zuid

Overig
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2. Kwaliteit van bestaan

Cliënten willen iets betekenen voor andere mensen, erbij horen, zich gewaardeerd voelen, 

zich ontwikkelen en ruimte krijgen om eigen initiatief te nemen. Daar draait het om bij kwaliteit 

van leven. Alle zorg die Dichterbij biedt, moet daarop gericht zijn.

Wat gaat goed? 

Cliënten over het algemeen tevreden
Minstens één keer per jaar voeren we met de cliënt (en/of de verwant, als de cliënt het zelf 

niet kan verwoorden) een ‘Ben ik Tevreden?’-gesprek (BIT). Dit instrument meet op de acht 

domeinen van Schalock. Doel is vooral om te kijken wat we kunnen doen om de kwaliteit 

van het leven van de cliënt hoog te houden of te verbeteren. Afspraken leggen we vast in het 

ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld over activiteiten die de cliënt graag wil doen, over eten, 

over taakjes in het huishouden. Alle BIT-uitkomsten samen geven een goed beeld hoe tevreden 

cliënten binnen Dichterbij zijn. De resultaten leveren ook sturingsinformatie op voor manage-

ment en directie.

Over het algemeen zijn de meeste cliënten tevreden met de kwaliteit van bestaan, blijkt uit 

BIT. Gemiddeld geven ze hun leven in 2020 een 4,1 op een schaal van 1 tot 5. 

Het hoogste cijfer geven cliënten aan ‘materieel welzijn’ (4,3), de laagste score aan ‘deelname 

aan de samenleving’ (3,7). De scores zijn ongeveer gelijk aan die in het vorige rapport.

De cijfers van het BIT worden ondersteund door de uitkomsten van de audits. Auditoren gaan 

• Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun leven

• Relatiegericht werken helpt teams om nog beter naar de behoeften 

 van de cliënt te kijken

• Corona zorgt voor snellere inzet van e-health

• We hebben oog voor woonwensen van cliënten

“Als voorbereiding hebben we met de cliënten een kletspot gemaakt waarin de BIT-
vragen gedaan werden. Per huis zijn de cliënten tijdens koffiemomenten met elkaar in 
gesprek gegaan aan de hand van een vraag die ze uit de pot haalden. Ze vonden dit erg 
leuk om te doen. Alleen dat al was de moeite waard.” (Bron: Kwaliteitsrapport regio Oost)

“De teams hebben eigenlijk elke dag aandacht voor de kwaliteit van bestaan.” 
(Bron: Kwaliteitsrapport regio Zuid)
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daarin het gesprek aan met cliënten en/of verwanten aan de hand van een aantal vaste on-

derwerpen. De meeste cliënten geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van bestaan. 

 

Het waardigheidsdenken
Bij een betekenisvol leven bezien vanuit het burgerschapsparadigma gaat het vaak om eigen 

regie, zelfstandigheid en meedoen in de samenleving. Maar er zijn ook cliënten die andere 

zorgvragen hebben. We zijn dan ook anders gaan denken over wat goede zorg is, het waardig-

heidsdenken. Samen met de cliënt en zijn verwanten kijken we hoe we zorg en een fijn leven 

zo goed mogelijk vorm kunnen geven, hoe de cliënt zich kan ontwikkelen en ervaringen kan op-

doen. Daarvoor gebruiken we methodieken als ‘Als je het mij vraagt’ en relatiegericht werken. 

Verschillende teams merken dat relatiegericht werken gunstig is voor de kwaliteit van bestaan 

van cliënten. De training relatiegericht werken helpt de teams om nog een laagje dieper naar 

de behoeften van de cliënt te kijken. Dat doen ze samen met de cliënt en zijn of haar verwant. 

Door corona snellere inzet van e-health
E-health is geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan een beter leven. Teams merken 

dat e-healthtoepassingen een positieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van bestaan. 

Uitgangspunt is dat iedere cliënt recht heeft op beantwoording van de vraag: wat kan e-health 

voor mij betekenen? Door de coronacrisis zijn we meer gaan beeldbellen binnen Dichterbij. 

Cliënten gebruiken het om hun familie te kunnen zien en spreken, teams beeldbellen om snel, 

makkelijk en zonder reistijd te overleggen. Diverse teams en cliënten geven aan dat ze ook na 

corona (deels) zullen blijven beeldbellen. Vanuit e-health is er in coronatijd het ‘Een fijne dag 

ondanks corona ideeënboek’ opgesteld met daarin allerlei ideeën en tips om onder andere via 

online tools cliënten een daginvulling te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online beweeg-

lessen.

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar? 
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Meedoen aan de samenleving 
In de BIT-gesprekken scoort ‘Deelname aan de samenleving’ het laagst met een 3,7. Ook vorig 

jaar was dit een aandachtspunt. Het is belangrijk om per cliënt te kijken hoe belangrijk dit 

onderwerp voor hem/haar is. Vanuit het waardigheidsdenken is het geen streven op zich dat 

iedere cliënt kan meedoen in de samenleving, maar moeten we hieraan wel invulling geven 

als een cliënt dit graag wil. Het voeren van goede ‘Als je het mij vraagt’-gesprekken kan hel-

pen om beter zicht te krijgen in de individuele wens van de cliënt. Hierop zetten we komend 

jaar verder in, door de dialoogvaardigheden van begeleiders te versterken.

Meegroeien met de woonwens van de cliënt
Steeds meer cliënten willen zelfstandig wonen, maar wel dichtbij andere cliënten en begeleiders. 

Tegelijkertijd vraagt het ouder worden van cliënten om aanpassingen in woningen. Op die 

veranderende wensen en behoeften spelen we in. Zo zijn in Nijmegen en Oss individueel 

geclusterde woningen gebouwd en bouwen we groepswoningen om naar individuele 

appartementen. Een mooi voorbeeld is ook het nieuwe woon-leefconcept van Mikado in Horst, 

“Het realiseren van een gewoon en betekenisvol leven vraagt kennis en kunde vanuit 
verschillende perspectieven. De focus ligt op het realiseren van een orthopedagogisch 
klimaat, een voorwaarde voor een gewoon en betekenisvol leven, dat aansluit bij de 
basisbehoeften en niet op het oplossen van problemen (reactief).” 
(Bron: Kwaliteitsrapport Expertise)
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dat samen met cliënten en verwanten is ontwikkeld vanuit de AJHMV-grondhouding. Het ver-

trekpunt van Mikado is: je leeft en werkt vanuit jouw talent. 

In regio West is een taskforce actief met medewerkers vanuit verschillende disciplines. Ze be- 

spreken regelmatig de opties voor cliënten op het gebied van leven en wonen. Onderwerpen 

zijn onder meer: hoe ziet de wachtlijst eruit? Wat zijn de behoeftes van cliënten, nu en over 

vijf jaar? Het doel is om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in een omgeving die zoveel 

mogelijk aansluit bij hun behoeftes.

Wat zijn nieuwe aandachtspunten? 

Kwalitatief goed toepassen van het BIT
De BIT-gesprekken kunnen kwalitatief beter worden gevoerd, zodat we een goed beeld 

krijgen van wat de cliënt echt belangrijk vindt. Regio West noemt in het kwaliteitsrapport dat 

dvc’ers het BIT-gesprek te vaak overlaten aan de contactpersoon Wonen. Ook is het belangrijk 

om de BIT-resultaten in een multidisciplinair overleg te bespreken, zodat het terugkomt in het 

ondersteuningsplan van de cliënt. Daarnaast onderzoekt de regio hoe er meer samenhang kan 

komen tussen het BIT en ‘Als je het mij vraagt’.

Daarbij is het relatiegericht werken een zaak om blijvend aandacht voor te hebben. 

Nieuwsberichten
 - Feestavond van ABCDate

 - Music & Memory: Ageeth luistert, geniet en zingt

 - Bewoners in Uden genieten van de Qwiek (e-health)

 - EMB kerstdiner 

 - Een fijne dag ondanks corona ideeënboek

Ervaringen van teams in de coronatijd
- Deze periode helpt om uit bestaande structuren te stappen. Medewerkers worden bijna 

gedwongen om opnieuw naar de cliënt te kijken. Hierover zijn gesprekken met cliënten 
en verwanten. Medewerkers hebben aangegeven dat de rust rond cliënten behouden zou 
moeten blijven. In coronatijd werd beter naar de cliënt gekeken om te zien wat de cliënt 
nu echt nodig heeft en of dagbesteding buiten de woning toegevoegde waarde heeft. 
Het gebruik van beeldbellen en minder overlegmomenten willen teams behouden.

- Aan het begin van de coronacrisis kwam het werken vanuit de driehoek cliënt - verwant - 

professional onder druk te staan. Veel besluiten zijn in verband met de veiligheid van 

bovenaf genomen. Soms waren verwanten eerder geïnformeerd dan medewerkers.  

Dit leidde tot onduidelijkheid. Inmiddels zien we dat de afwegingen rondom corona 

vooral weer samen met cliënt/verwant, begeleider, dvc’er, regiebehandelaar, en 

eventueel manager worden genomen.
- De verwant is vaak belangrijk in het leven van cliënten. Hij/zij kon niet op bezoek 

komen. Er zijn steeds creatieve oplossingen gezocht om toch contact te maken. Voor een 
deel van de cliënten is beeldbellen een belangrijk alternatief geweest. Nu er wel weer 
bezoek mogelijk is, is beeldbellen gebleven. Het is snel te regelen en er is geen reistijd.

- Voor veel dagbestedingen was opstarten van dagbesteding met 1,5 meter afstand 
en de maatregelen rondom vervoer ingewikkeld. Daarom is er in Horst voor gekozen 
om zo snel mogelijk over te gaan naar het nieuwe woon-leefconcept waarbij cliënten 
kunnen kiezen voor talentenclubjes, zowel buitenshuis als in eigen huis. Daarmee 
kunnen we de positieve kanten van de coronatijd blijvend benutten.

“Ik ben me er van bewust dat we in 2020 smal gekeken hebben naar kwaliteit; door 
corona heeft dit vooral een medische insteek gehad. Het voorkomen en goed behandelen 
van besmettingen. We hebben daarmee de negatieve impact op het welzijn van onze 
cliënten onderschat en hen ook te weinig betrokken en gehoord in onze besluiten. 
De gesprekken die medewerkers met dvc’ers hebben gevoerd over de coronatijd 
doen we daarom nog eens over in bijzijn van cliënten en verwanten.” 
(Bron: voorwoord directeur in Kwaliteitsrapport regio Zuid)

https://www.dichterbij.nl/actueel/het-was-weer-een-leuke-feestavond-van-abcdate
https://www.dichterbij.nl/actueel/music-memory-ageeth-luistert-geniet-zingt
https://www.dichterbij.nl/actueel/bewoners-genieten-op-tal-van-manieren-van-de-qwiek
https://www.dichterbij.nl/actueel/kerstdiner-voor-mensen-met-beperking-groot-succes
https://www.dichterbij.nl/actueel/thuis-vervelen-niks-ervan-ideeën-genoeg
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3. Kwaliteit van de relatie tussen
 cliënt, verwant en professional 

Een goede relatie tussen cliënt, verwant en professional is een voorwaarde om een cliënt 

goed te kunnen ondersteunen. Die relatie krijgt onder meer vorm via ‘Als je het mij vraagt’ 

(AJHMV). Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren, leren we cliënten en hun 

wensen goed kennen. Wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat wil je graag leren? 

Samen met de cliënt en zijn familie maken we plannen om de wensen te vervullen. 

 

Wat gaat goed?

Goed contact tussen cliënten, verwanten en medewerkers 
In teamreflecties is het thema ‘kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en medewer-

ker’ niet vaak expliciet besproken. In de regiorapporten wordt verondersteld dat teams zich 

sowieso al meer bewust zijn van het belang van een goede relatie met cliënten en verwanten. 

Uit bijvoorbeeld de audits blijkt dit ook; cliënten geven daar meestal aan dat ze zeer tevreden 

zijn over de relatie met begeleiders. Ook neemt de betrokkenheid van verwanten toe. Zij doen 

en denken mee aan moreel beraden, AJHMV-gesprekken en teamreflecties. Ook vrijwilligers 

worden vaker betrokken. We leren meer open te zijn naar elkaar, stellen elkaar vragen en 

spreken verwachtingen uit. 

• Cliënten zijn tevreden over de relatie met begeleiders

• Begeleiders kunnen van projectgroep AJHMV ondersteuning krijgen 

 om een goede dialoog te voeren

• Soms nog meer oog nodig voor het standpunt van de verwant

• Aandacht voor samenhang AJHMV met andere methodieken

De 5 afspraken van
‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV):
1. We voeren positieve gesprekken

2. We praten met elkaar

3. We bespreken wat wel en niet kan

4. We doen wat we hebben afgesproken 

en leren van hoe het is gegaan

5. We doen wat we hebben geleerd

plezier
trots

talent
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Meer aandacht voor rollen in teams
Door dynamisch verbinden is er meer aandacht voor rollen in teams. Dynamisch verbinden is 

een methode die de samenwerking versterkt, bijvoorbeeld in de driehoek regiebehandelaar - 

begeleider - dvc’er. Dit heeft in veel teams ook de rol van de persoonlijk begeleider versterkt. 

Begeleiders zijn de oren en ogen van de regiebehandelaar. De regiebehandelaar wordt vaker 

betrokken bij de samenwerking tussen cliënt, verwant en medewerker, vooral als het gaat om 

het samen bepalen van de zorg. 

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar?
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Het versterken van de dialoogvaardigheden van medewerkers was een aandachtspunt in het 

rapport van vorig jaar. Een goede dialoog met cliënten en verwanten is belangrijk om opti-

maal bij te dragen aan een goed leven van de cliënt. De projectgroep ‘Als je het mij vraagt’ 

ondersteunt teams om de dialoog beter te voeren; ze helpt onder meer bij het maken van een 

leidraad voor het gesprek. De ambassadeurs van AJHMV hebben hierin ook een belangrijke 

rol. In totaal zijn er 20 ambassadeurs. Dit zijn cliënten, verwanten en medewerkers. Een goede 

dialoog voeren leer je vooral door te doen. Door ervaringen uit te wisselen kun je samen leren 

en verbeteren. 

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Aandacht voor het gezichtspunt van de verwant
In sommige teams is het meer betrekken van cliënten en verwanten nog een aandachtspunt. 

Soms loopt de relatie moeizamer als bijvoorbeeld verwanten andere dingen van begeleiders 

verwachten dan ze mogen of kunnen bieden. Het lukt vaak wel om dit op een goede manier 

te bespreken. Maar er is niet altijd een oplossing, dan komt de relatie soms onder druk te 

staan. Medewerkers kunnen dan op steun rekenen om de dialoog te blijven voeren, bij-

voorbeeld van de dvc’er of manager. De Kameleon training wordt op dit gebied als helpend 

ervaren. Sommige teams hebben de workshop ‘omgaan met levend verlies’ gevolgd om het ge-

zichtspunt/worsteling van de verwant nog beter in beeld te krijgen. Hierdoor ontstaat begrip voor 

emoties en komt er ruimte om te luisteren naar de boodschap en daar goed mee om te gaan. 

Aandacht voor samenhang AJHMV met andere methodieken
De komende tijd gaan we de samenhang van ‘Als je het mij vraagt’ met andere methodieken 

en hulpbronnen beter voor het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld de samenhang met relatie-

gericht werken en e-health. Ook wordt de verbinding gelegd met 2 belangrijke ontwikkel-

trajecten binnen Dichterbij: het leiderschapsprogramma en het ontwikkelprogramma voor 

regiebehandelaren. Door de waarderende manier van onderzoeken te integreren in deze en 

andere trajecten, kunnen we waarderend onderzoeken in de volle breedte van de organisatie 

neerzetten. 

 

AJHMV in coronatijd:
 - Door corona konden veel fysieke bijeenkomsten niet doorgaan. 

We onderzoeken de mogelijkheid om ambassadeurs online in te zetten. 

 - We hebben actief opgehaald wat we kunnen leren van de coronatijd als het gaat 

om communicatie met cliënten en verwanten.

Ervaringen van teams in de coronatijd
 - Het was een emotioneel heftige tijd voor cliënten, verwanten en medewerkers. Omdat 

cliënten geen bezoek konden ontvangen, soms in quarantaine moesten en er cliënten 

zijn overleden. Verdriet moest op een andere wijze met elkaar gedeeld worden dan men 

gewend was, vooral op afstand en digitaal. Dit vraagt veel, ook van het netwerk van 

de cliënt. In de meeste gevallen brengt het mensen bij elkaar, soms is er ook onbegrip: 

regels druisen in tegen het gevoel en er zijn dilemma’s rondom gezondheid en eenzaam-

heid die niet te beantwoorden zijn. 

 - Aan het begin van de coronacrisis kwam het werken vanuit de driehoek cliënt - verwant 

- professional onder druk te staan. Veel besluiten zijn in verband met de veiligheid van 

bovenaf genomen. Soms waren verwanten eerder geïnformeerd dan medewerkers. 

Dit leidde tot onduidelijkheid. 

 - Er is begrip voor snelle besluiten in de allereerste fase van de crisis. In het vervolg had er 

wel meer afstemming mogen zijn met cliënten en verwanten. Inmiddels zien we dat de 

afwegingen rondom corona vooral weer samen met cliënt/verwant, begeleider, dvc’er, 

regiebehandelaar, en eventueel manager worden genomen.
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Wat laten de cijfers zien?

In het BIT beantwoorden cliënten ook vragen die specifiek gaan over de relatie met begeleiders 

en het hebben van eigen regie. We zien dat het gemiddelde van deze cijfers over de jaren 

heen stabiel blijft.

Cliëntvertrouwenspersoon en klachten
In 2019 hebben bij Dichterbij en STEVIG 165 mensen een beroep gedaan op een cliëntenver-

trouwenspersoon. Dat zijn er 29 meer dan in 2018. In totaal gaat het om 115 cliënten en 50 

ouders/verwanten/vertegenwoordigers. Bij STEVIG werd 74 keer een beroep gedaan op een 

cliëntvertrouwenspersoon, bij Dichterbij 91 keer. 

In 83% van de gevallen ging het hierbij (ook) om klachten. Wij streven ernaar om klachten 

direct bij de bron op te lossen. Dat is in 2019 in 88% van de gevallen gelukt. Deze klachten zijn 

samen met de cliënt, verwant of vertegenwoordiger opgelost, zonder dat een officiële klacht 

voorgelegd werd aan de klachtencommissie. 

Aard van de zaken waarvoor men een beroep deed 
op de vertrouwenspersonen:

N.B. Meerdere opties per casus mogelijk

De klachtencommissie heeft in 2019 32 klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers 

en andere direct bij de cliënt betrokken personen ontvangen. De commissie heeft inmiddels 

25 klachten behandeld: 13 zijn gegrond verklaard, 8 deels gegrond en 4 ongegrond. Ook bij 

ongegronde klachten kan de commissie aanbevelingen doen aan de organisatie.

Dwang

Organisatie, regels en financiën

Persoonlijke zaken

Bejegening

Verblijf

Zorg en begeleiding
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4. Zicht op veilige zorg

Cliënten en medewerkers van Dichterbij moeten in een veilige omgeving kunnen wonen, 

leven en werken. Dat is een randvoorwaarde om goede en veilige zorg te kunnen geven. 

We bedoelen daarmee zowel emotionele als fysieke veiligheid, individueel en in de groep.  

Wat gaat goed? 

Leren van incidenten
Incidenten worden steeds vaker door teams besproken in team- en driehoeksoverleggen. 

Doel is om hiervan te leren. PRISMA, een methode om incidenten in de zorg stapsgewijs te 

analyseren, helpt om oorzaken op te sporen, zodat herhaling voorkomen wordt. 

In kaart brengen van risico’s
In regio West is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgezet. Ook zijn er bijeenkomsten ge-

weest voor bedrijfshulpverleners, waarin samen doorgenomen is wat hun eigen rol is en wat 

de verantwoordelijkheid van de teams is. De rol van bedrijfshulpverlener is verder uitgewerkt 

en toegespitst. De regio maakt ook gebruik van een risicosignalenlijst. Deze lijst is gemaakt op 

basis van wat we hebben geleerd van eerdere incidenten Dichterbij-breed. Met dit hulpmiddel 

kan een team per locatie risicosignalen in kaart brengen en hierover met elkaar in gesprek 

gaan in de driehoek manager - dvc’er - regiebehandelaar. 

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar?
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Binden en boeien van medewerkers
Cliënten voelen zich veiliger als er vaste begeleiders zijn. Een aandachtspunt vorig jaar was 

dan ook om zoveel mogelijk vaste medewerkers te hebben. In het voorjaar van 2020 zou een 

arbeidsmarktcampagne van start gaan om nieuwe medewerkers te werven. Door corona is 

die verschoven naar augustus.

De campagne ‘Dichterbij en !K’ is onderdeel van het strategisch arbeidsmarktplan. Ook een 

goed introductieprogramma voor nieuwe medewerkers maakt deel uit van dat plan. Om 

medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, werken we aan een zogenoemde ontwikkel- 

• Incidenten worden steeds vaker besproken om ervan te leren

• Arbeidsmarktcampagne gestart om medewerkers te werven

• Het volgen van verplichte scholingen blijft een belangrijk aandachtspunt

• Aandacht nodig voor continuïteit in teams

• Bedrijfsopvangteam actief tijdens corona
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winkel. Dit is een online portaal waar medewerkers zelf met vitaliteit en gezondheid aan de 

slag kunnen. De verwachting is dat het portaal eind 2020 gereed is.

Continuïteit in teams
Teams geven bijna structureel aan dat ze zich zorgen maken over de invulling van vacatures 

en van diensten die openstaan doordat collega’s (langdurig) ziek zijn. Mede door de coronatijd 

vallen meer medewerkers uit dan normaal en moeten we vaker dan we willen een beroep 

doen op externe krachten. Deels willen we dit oplossen door teams samen te voegen; bij een 

aantal teams is dit in 2020 al gebeurd. Grotere teams kunnen overkoepelende taken efficiën-

ter uitvoeren en kunnen ziekte van collega’s makkelijker opvangen. 

Zowel medewerkers in regio Oost als regio Zuid geven op diverse manieren (in de audits, in de 

spiegelgesprekken) aan dat ze het jammer vinden dat de werkdruk zo hoog is. Medewerkers 

ervaren werkdruk om werkzaamheden klaar te krijgen, prioriteiten te stellen, maar ook door 

de verplichting van cursussen. Hierdoor kunnen de medewerkers minder persoonlijke aandacht 

aan de cliënt besteden dan dat ze zouden willen.

Afspraken met uitzendbureaus
Dichterbij werkte met veel uitzendbureaus samen. Om de kwaliteit van uitzendkrachten te 

bewaken hebben we dit teruggebracht naar 5 bureaus. Met hen zijn duidelijke afspraken 

gemaakt. Zo kunnen medewerkers pas aan de slag als diploma’s en certificaten gecontroleerd 

zijn en ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overlegd hebben. Werkt een uitzendkracht 

langer dan 6 weken op een locatie van Dichterbij, dan verwachten we dat ze alle basisscholin-

gen gevolgd hebben die binnen Dichterbij gelden.  

Volgen van scholingen voor veiligheid en preventie en BHV
Het volgen van scholingen voor veiligheid en preventie en bedrijfshulpverlening (BHV) was 

en is een aandachtspunt. Uit audits blijkt dat 52% van de bezochte teams de scholing op orde 

heeft; in het vorige rapportagejaar was dat 54%. Dichterbij werkt aan een nieuw leer-manage-

mentsysteem, waardoor medewerkers automatisch een herinnering krijgen als een verplichte 

scholing verlopen is. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2021 in werking. 

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Volgen van scholingen voor voorbehouden en risicovolle handelingen
Naast het volgen van scholingen voor veiligheid en preventie en BHV, is ook de scholing van 

voorbehouden en risicovolle handelingen een aandachtspunt, aldus de auditverslagen en 

meerdere regiorapporten. Het aantal medewerkers dat bevoegd is om deze handelingen uit te 

voeren groeit wel, zo blijkt uit audits. In het derde kwartaal van 2019 was 63% van de mede-

werkers bevoegd, in het eerste kwartaal van 2020 was dat 85%. 

Brandveiligheid 
Uit de audits blijkt dat teams oog hebben voor brandveiligheid. 76% van de bezochte teams 

houdt jaarlijks brandoefeningen en bij bijna alle teams wordt blusapparatuur gecontroleerd 

(96%) en zijn de nooduitgangen in orde (97%). Dit zijn vergelijkbare cijfers met vorig rappor-

tagejaar. Aandachtspunt is een actueel bedrijfsnoodplan, maar hierin zien we een stijgende 

lijn. In het derde kwartaal van 2019 had 44% van de teams een bedrijfsnoodplan, in het eerste 

kwartaal van 2020 was dat 67%.

Aandacht voor hygiëne
In regio West letten medewerkers van de verpleegkundige pool goed op hygiëne als ze bij een 

team aan het werk gaan. Door deze ‘blik van buitenaf’ blijven teams scherp op dit onderwerp. 

Regio Oost geeft aan dat de toegenomen aandacht voor handhygiëne tijdens de coronaperio-

de belangrijk is om vast te houden.

Wat laten de cijfers zien?

Ervaren veiligheid door cliënten, verwanten en medewerkers
In de audits wordt gekeken of cliënten, verwanten en medewerkers zich veilig voelen (in en 

om de woning). In de tweede helft van 2019 was dit bij 64% van de bezochte teams het geval 

en in het eerste kwartaal van 2020 bij 70% van de teams. Als cliënten zich niet veilig voelen, 

komt dit meestal door escalaties van andere cliënten. Soms heeft het ook te maken met per-

sonele wisselingen.

MIC-meldingen toegenomen
In deze verslagperiode zijn 16.762 MIC-meldingen gedaan (Melding Incidenten Cliënten). Dat 

zijn er 905 meer dan in de vorige verslagperiode. De meeste MIC-meldingen hebben betrek-

king op agressie (10.723, het vorig rapportagejaar: 10.181), gevolgd door medicatie (2.812, 

was vorige keer 2.581) en vallen (1.278, was 1.220).
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het onderwerp wordt in het teamoverleg besproken en medewerkers spreken elkaar aan op 

gedrag. 

Een aantal regio’s benoemen in het kwaliteitsrapport dat het voor medewerkers soms zoeken 

is hoe ze om moeten gaan met MIC-en MIM meldingen. Het gaan dan om het registeren 

(wanneer wel en niet), maar ook het bespreken van de meldingen.

We werken op dit moment aan een eenvoudiger formulier om de meldingen te registreren.

Inzet bedrijfsopvangteam
In heel 2019 hebben 60 mensen een beroep gedaan op het bedrijfsopvangteam (BOT). Dit team 

ondersteunt mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. De meeste 

mensen (32) schakelden het BOT in voor een agressie-incident. 

MIC-meldingen medicatie 
De grootste categorie medicatiefout is het niet innemen van medicatie door cliënten, gevolgd 

door een fout bij het uitdelen van medicatie door de medewerker. In de regiorapporten staat 

dat medicatiefouten in sommige teams te vaak voorkomen. Een oorzaak is dat medicatie-

lijsten niet (juist) afgetekend worden. Uit de audits blijkt dat 55% van de bezochte teams de 

medicatielijsten goed aftekent. Er is in de teams wel meer aandacht voor medicatiefouten; 
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Inzet BOT per regio

In 2019 zijn bedrijfsopvangers geschoold in het begeleiden van groepsgesprekken na inci- 

denten. Ook hebben ze meerdere keren groepen opgevangen. In coronatijd heeft het BOT 

op verzoek van managers proactief naar teams gebeld waar sprake was van corona. In totaal 

zijn meer dan 500 medewerkers gebeld. Het BOT deelt de bevindingen hiervan met 

de managementteams in de regio’s, om daarvan te leren. 

Ervaringen van teams in de coronatijd (alleen uit regiorapport Zuid)
 - Het viel teams op dat het aantal incidenten minder werd, vooral in het begin van de 

coronatijd. Dat leek vooral te maken te hebben met de rust die er was voor de cliënten. 

 - Sommige medewerkers hadden het gevoel niet veilig te kunnen werken doordat er 

landelijk en bij Dichterbij geen grote voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen was. 

Daardoor kregen ze verschillende soorten materialen. Gelukkig hebben medewerkers 

altijd kunnen werken met veilige materialen als een cliënt corona had. Ook zijn er 

medewerkers die liever altijd met een mondkapje op zouden werken, voor de zekerheid. 

Dichterbij heeft steeds de landelijke richtlijnen (van het RIVM en van de VGN) gevolgd. In 

sommige gevallen is een uitzondering gemaakt om toch een mondkapje te gebruiken, 

terwijl dat niet per se hoefde.

Herstellocatie Oss: verbeterplan
Eind april, begin mei werd duidelijk dat enkele medewerkers, die gewerkt hadden in 
de toen net gesloten herstellocatie in Oss, waren besmet met corona. De mogelijke link 
tussen de werkzaamheden en de besmetting werd snel gelegd. De Raad van Bestuur 
heeft de incidentencommissie van Dichterbij gevraagd een intern onderzoek uit te voeren. 
Onderzocht zijn de omstandigheden waaronder een (mogelijke) besmetting 
van medewerkers op deze locatie heeft kunnen plaatsvinden.

Met het oog op een eventuele tweede coronagolf, waarbij opnieuw gebruik gemaakt 
zou kunnen worden van herstellocaties, heeft de commissie een advies uitgebracht om 
besmettingen op herstellocaties te voorkomen. Op basis daarvan is een verbeterplan 
opgesteld. Dat plan wordt gebruikt bij de (her-)inrichting van twee herstellocaties, 
zodat er een goede en veilige doorstart kan plaatsvinden. 
 
(Bron: nieuwsbericht intranet 19 oktober 2020)

Noord-Midden

Oost

West

Zuid

STEVIG

Toelichting: Het BOT is in 2019 niet ingezet bij de Serviceorganisatie en Expertise Incidenten
Het analyseren en afhandelen van incidenten is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid 

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

moeden 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:
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De door Dichterbij aangeleverde onderzoeksrapporten over de incidenten zijn door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd geaccordeerd.

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

reden was voor melding bij de inspectie. Dichterbij trekt lessen uit de gemelde incidenten.

Nieuwsberichten
 - Collega Alet van Dommelen vertelt haar verhaal over de coronaperiode

 - Gespot: campagne Dichterbij en !k

https://www.dichterbij.nl/odeaanjou/iedereen-is-er-voor-elkaar-en-dat-maakt-mij-trots
https://www.dichterbij.nl/actueel/gespot-campagne-dichterbij-en-k
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5. Leven in vrijheid

Alle zorg, vrijwillig én onvrijwillig, dient uiteindelijk bij te dragen aan een betekenisvol en 

waardig leven. Dus ook bij de keuze voor en toepassing van onvrijwillige zorg dienen de be-

hoeften van de cliënt centraal te staan. 

Wat gaat goed?

Wet zorg en dwang
Regiebehandelaren zijn goed op de hoogte van de Wet zorg en dwang (Wzd); ze bespreken 

dit met de teams. Medewerkers zijn doordrongen van de Wzd-visie om vrijheidsbeperkingen 

alleen in te zetten als dat echt in het belang van de cliënt is. Teams bespreken de toepassing 

van vrijheidsbeperkingen regelmatig en proberen dit zo veel mogelijk af te bouwen of te zoe-

ken naar alternatieven. Uit de audits blijkt dat er bij de meeste bezochte teams protocollen zijn 

van de vrijheidsbeperkende maatregelen (80% in het derde kwartaal van 2019 en 94% in het 

eerste kwartaal van 2020). Corona heeft even een rem gezet op Wzd-besprekingen in teams. 

Ook de voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en verwanten (onder meer in de vorm van 

toneelvoorstellingen door cliënten) zijn uitgesteld. Managers en directeuren hebben wel een 

bijeenkomst gevolgd over de Wzd. 

Invloed relatiegericht werken
Relatiegericht werken zorgt voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen. De training be- 

invloedt de houding van de medewerker, deze houding bepaalt vaak het gedrag van cliënten 

en daarmee ook het moeten toepassen van maatregelen.

• Regiebehandelaren bespreken Wet zorg en dwang (Wzd) in de teams

• Medewerkers doordrongen van de Wzd-visie om vrijheidsbeperking 

 alleen toe te passen als het in het belang van de cliënt is

• Relatiegericht werken zorgt voor minder vrijheidsbeperkingen

• Nog aandacht nodig voor volgen e-learning Wzd

Medewerkers reflecteren systematisch op goede, veilige en persoonsgericht zorg. 

Er is een cultuur gericht op leren en verbeteren binnen het team. 

(Bron: Kwaliteitsrapport regio Oost)
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Wat waren de aandachtspunten vorig jaar?
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Niet alle medewerkers hadden de verplichte training voor het toepassen van vrijheidsbeper-

kende maatregelen gevolgd, zo stond in het vorige kwaliteitsrapport. Ander aandachtspunt 

was de voorbereiding en invoering van de Wzd die op 1 januari 2020 is ingegaan. 

In de tweede helft van 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de Wzd. Medio 

2019 lagen er een visiedocument (met een accent op waardige zorg, zowel in vrijwillig als 

in onvrijwillig verband), een beleidsplan en een handreiking voor medewerkers. Ook was de 

eerste Wzd-functionaris benoemd en het besluit genomen om de regiebehandelaren als zorg-

verantwoordelijke te benoemen. Medewerkers konden de ontwikkelingen volgen op intranet, 

waar ze ook met vragen terecht konden.

In de tweede helft van 2019 kwamen de voorbereidingen in een stroomversnelling. In bijeen– 

komsten zijn de regiebehandelaren voorbereid op hun nieuwe taken als zorgverantwoordelijke. 

Ook vonden voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor managers, (een aantal) dvc’ers, beleids- 

medewerkers en (een aantal) administratieve medewerkers. Ook zijn 3 Wzd-functionarissen be-

noemd. Hierdoor is de overgang naar de Wzd per 2020 redelijk soepel verlopen. 

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Nog niet alle medewerkers hebben de e-learning over de Wzd gevolgd en niet alle teams heb-

ben de bevoegdheidsverklaringen voor het toepassen van middelen of maatregelen op orde. 

Hier is wel een stijgende lijn te zien. 

Uit de audits komen de volgende onderwerpen 
met bijbehorend percentage op orde: 

Ervaringen van teams in de coronatijd
Door de coronamaatregelen was er veel aandacht voor onvrijwillige zorg, omdat alle 

cliënten vrijheidsbeperkingen kregen opgelegd (geen bezoek, niet uit logeren, niet naar 

de dagbesteding, etc.). Dit was moeilijk voor cliënten, verwanten en medewerkers en in 

sommige gevallen ook lastig uit te leggen. Gelukkig kwamen er steeds meer mogelijk- 

heden om risicoafwegingen op maat te maken en de beperkende maatregelen alleen 

daar in te zetten waar het ook echt nodig was. 

Wat laten de cijfers zien?

Vanwege de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) registre-

ren we welke vrijheidsbeperkingen we bij een cliënt kunnen toepassen. Dit gebeurt in proto-

collen. Registratie wil niet zeggen dat we die beperkingen ook daadwerkelijk toepassen. 
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Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de Wzd. Binnen de Wzd werken we met 

onvrijwillige zorgplannen. In de periode januari tot en met juni is er in totaal 206 keer een 

onvrijwillig zorgplan ingediend

Deze zorgplannen zijn door zorgverantwoordelijken vastgelegd; aan een geautomatiseerd 

registratiesysteem wordt gewerkt. De daadwerkelijke cijfers kunnen daardoor hoger liggen.

In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar hoofdvorm en subcategorieën 

van onvrijwillige zorg in de ingediende zorgplannen.
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6. Samenwerking
 binnen het team 

De teams binnen Dichterbij werken volgens de principes van zelforganisatie. Zelforganisatie 

helpt om zorg dichtbij de cliënt te organiseren en zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij wensen 

en (zorg)vragen van cliënten. Teams brengen hun werk in kaart, bepalen welke kennis en 

vaardigheden ze nodig hebben en verdelen (kern)rollen. 

Wat gaat goed?

Zelforganisatie
In teamreflecties was zelforganisatie net als voorgaande jaren het meest besproken onder-

werp. Hoe geef je zelforganisatie vorm via kernrollen, door elkaars talenten te gebruiken en 

elkaar feedback te geven? In het verslagjaar zijn verschillende activiteiten ondernomen om 

de samenwerking binnen het team te versterken. Zoals het leiderschapsprogramma 

‘Talent aan Zet’, het programma ‘Service met een glimlach’ voor medewerkers van de 

ondersteunende diensten en dynamisch verbinden. Dit alles helpt medewerkers om hun rol en 

verantwoordelijkheden te pakken en daardoor beter tot samenwerken te komen. 

 

Gedragsdeskundigen pakken steeds meer proactief de verantwoordelijkheid om hun formatie 

op peil te houden, net zoals kernrolhouders teamontwikkeling de verantwoordelijkheid nemen 

voor het teamontwikkelplan. Ook krijgt leren en reflecteren het hele jaar door een plek in 

verschillende teams. 

 

• Teams werken actief aan het versterken van de samenwerking

• Aandacht voor vitaliteit toegenomen

• Centraal roosteren versneld ingevoerd door corona 

Professioneel is een kernwaarde die hier duidelijk aan bod komt. Ben je als team in staat 

het werk goed te verdelen? Lukt het je dan ook om de ander op zijn/haar manier ruimte 

te geven om de rol of taak in te vullen? Ook als jij daar zelf soms anders over denkt? 

Commitment sluiten als team en elkaar vertrouwen zijn belangrijke ingrediënten om 

professioneel te kunnen werken.
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Vitaliteit
Managers besteden veel aandacht aan zieke medewerkers. Door hen te ondersteunen, soms 

ook met hulp van buitenaf, streven ze ernaar dat ze snel weer vitaal worden. Managers zorgen 

er ook voor dat medewerkers die wél gezond zijn, gezond blijven; zo kijken ze goed naar be-

lasting, voldoende rusttijd en het organiseren van pauzes. 

Het centraal roosteren, met als doel een gezond en evenwichtig rooster én het zoeken naar 

nieuwe werkvormen, waarbij medewerkers diensten van 8 uur kunnen maken, moet ook bij-

dragen aan prettiger werken, waardoor medewerkers langer bij Dichterbij blijven werken. 

Regelarm werken
Dichterbij streeft naar een zo regelarm mogelijke zorg. De cliënt staat centraal, niet het sys-

teem. Medewerkers zijn kritisch en stellen bij de dingen die zij doen vragen als: wat heeft de 

cliënt hieraan? Kan het eenvoudiger? In het najaar van 2019 zijn er met succes workshops 

regelarm werken georganiseerd (zie hoofdstuk 7). Desondanks vinden sommige teams het 

werken via de computer onnodig belastend. Bijvoorbeeld het vinden van informatie op in-

tranet of het rapporteren. Bij de proeftuin ‘Digibij’ is hier aandacht voor, onder meer doordat 

medewerkers snel via een eigen tablet of laptop dichtbij de cliënt kunnen werken, dus niet via 

een vaste computer op kantoor.

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar? 
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Het inwerken van nieuwe medewerkers en flexibele krachten werd in het vorige rapport als 

belangrijkste aandachtspunt genoemd. We werken op dit moment aan een centraal intro-

ductieprogramma voor nieuwe zorgcollega’s. Persoonlijk contact en verbinding staan daarin 

centraal. Doel van het programma is dat iedere nieuwe medewerker een warm welkom krijgt, 

een mooi centraal introductieprogramma volgt en een fijn inwerkprogramma heeft in het 

eigen team. We werken ook aan een app voor nieuwe medewerkers. In deze app kunnen ze 

informatie makkelijk terugvinden en contact leggen met andere nieuwelingen. Naar verwach-

ting is de app begin 2021 beschikbaar.

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Het aantal leerlingen/stagiaires binnen de organisatie neemt al een aantal jaren op rij af. We 

ondernemen diverse activiteiten om leerlingen/stagiaires en ook nieuwe medewerkers aan 

ons te binden. Zo houden we voorlichtingen, kennismakingssessies, zijn we de arbeidsmarkt-

campagne Dichterbij en !K begonnen (zie hoofdstuk 4) en zetten we sociale media in.  

Doorontwikkeling zelforganisatie
Door corona stond het project zelforganisatie op een laag pitje. Eind 2019 hebben we besloten 

om te blijven werken met kernrollen en te investeren in een hulpbron die teams helpt om zich 

verder te ontwikkelen, de team-o-meter. Komende periode ligt de focus op het (door)ontwik-

kelen daarvan. Doel van dit instrument is om het ontwikkelpad met het team te bepalen, te 

bespreken en vorm te geven. Een ander aandachtspunt is het benutten van elkaars talenten en 

kwaliteiten. In hoeverre teams daarin slagen, is ook afhankelijk van de continuïteit in het team; 

teams met veel wisselingen en externe medewerkers zullen dit lastiger van de grond krijgen. 

Zelforganisatie gaat over het versterken van de professionele verantwoordelijk- 

heid bij de behandelaren. De gedachte hierachter is dat ruimte en zeggenschap leiden 

tot meer kwaliteit van de behandeling. Het krijgen van meer autonomie vraagt echter 

wel iets van de behandelaar zelf, namelijk het nemen van eigenaarschap op de eigen 

professionaliteit. Of er aan de professionele norm wordt voldaan, is geen check van de 

manager, maar van de professionals onderling. Professionals kunnen het beste elkaar 

beoordelen of ze vakinhoudelijk nog voldoende up-to-date zijn. De intervisie (die be-

handelaren 4 x per jaar hebben) is hierbij een belangrijk middel.

(Bron: Kwaliteitsrapport Expertise)

Managers horen vaak van medewerkers: wat móeten we toch veel. Het zou zo fijn zijn 

als we zelf wat minder regeltaken zouden hoeven doen en wat meer zouden kunnen 

toekomen aan de werkelijke zorg zelf. Het maken van grotere teams helpt daarbij. 

(Bron: Kwaliteitsrapport regio Zuid)
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Wat laten de cijfers zien?

In- en uitstroom van medewerkers.

Ervaringen van teams in de coronatijd:
 - Door corona was er opeens een andere samenwerking binnen het team: medewerkers 

van de dagbesteding sloten aan bij woongroepen om de continuïteit zo goed mogelijk 

te borgen en cliënten een prettige daginvulling te geven.  

Medewerkers van wonen en dagbesteding leerden op een andere manier van elkaar 

en deden samen nieuwe ideeën op die de zorg van de cliënt ten goede komen. 

 - Vergaderen gaat op afstand via beeldbellen. Dit was voor veel medewerkers nieuw 

en is goed opgepakt. Voor sommige overleggen blijft face-to-face contact noodzakelijk. 

Het beeldvergaderen zal echter een blijvend onderdeel van het samenwerken worden, 

ook als er weer live overlegd kan worden.

 - Een aantal medewerkers valt het thuiswerken zwaar, onder meer omdat ze het directe 

contact met collega’s en cliënten missen. 

 - Door de coronacrisis was er behoefte aan snel overzicht van beschikbare medewerkers. 

Het centraal roosteren is eerder ingevoerd om dit te bewerkstelligen. 

 - In veel teams is extra aandacht voor elkaar: welke impact heeft de coronacrisis op jou 

gehad? En op de cliënten en verwanten? Hoe gaan we hier als team mee om? 

De coronaperiode heeft impact op het werkplezier en de vitaliteit van de medewerkers.

Medewerkersvertrouwenspersoon
In 2019 hebben 84 medewerkers een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon.

Dit betekent dat de stijgende lijn, weliswaar minder sterk dan in 2018, wordt doorgezet. 

In 2019 heeft de commissie in totaal 2 klachten van medewerkers ontvangen. Van deze

klachten was er 1 ontvankelijk en 1 niet ontvankelijk.

Nieuwsberichten
 - Begeleidster Hilleken wint 10.000 euro voor idee Smart Bedden

https://www.dichterbij.nl/actueel/begeleidster-hilleken-van-der-ven-wint-10-000-euro-voor-uitvoer-idee-smart-bedden
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7. Samenwerking
 binnen Dichterbij

Voor goede zorg en ondersteuning is goede samenwerking nodig in de organisatie. Tussen 

zorgteams onderling, tussen zorgteams en medewerkers van Expertise en tussen zorgteams 

en de Serviceorganisatie (ondersteunende diensten) die kijkt wat de teams nodig hebben.

Wat gaat goed?

Zorgteams ervaren de samenwerking met de Serviceorganisatie als positief. Ze vinden het fijn 

om op onderdelen ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing. In het bij- 

zonder vinden de zorgteams de ondersteuning van de FrontOffice prettig. De FrontOffice is in 

maart 2019 begonnen en het eerste aanspreekpunt voor cliënten, verwanten en medewerkers.

Zorgteams vinden ook dat ze goed samenwerken met medewerkers van Expertise. Daarbij 

wordt vaak expliciet de samenwerking met regiebehandelaren genoemd. Om tot de juiste 

zorg te komen, wordt het driehoeksoverleg regiebehandelaar - dvc’er - manager vaak ingezet. 

Ook de methodiek dynamisch verbinden helpt teams in de onderlinge samenwerking.

 

 

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar? 
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Een belangrijke prioriteit was het gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen en het wer-

ken in dwarsverbanden over de regio’s en disciplines heen. Kortom: leren van elkaar, op alle 

fronten. Wat is afgelopen jaar gedaan om dit te verbeteren?

• Ondersteuning van de FrontOffice vinden teams prettig

• Dynamisch verbinden versterkt de onderlinge samenwerking

• Door corona kortere lijnen tussen zorg en Serviceorganisatie

• Versterking rol kennisnetwerken blijft aandachtspunt

De vaardigheden van dynamisch verbinden (focussen, communiceren en verbinden) 

worden steeds beter benut. Dit geldt binnen de teams en het MT, maar ook in relatie 

met ondersteunende diensten en Expertise.

In teams die ondersteund worden door een coach dynamisch verbinden is er een 

rolverduidelijking in de driehoek en versterkt een effectievere inzet van de persoonlijk 

begeleider het klein kijken en het klein werken. (Bron: Kwaliteitsrapport regio Oost)
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Workshops regelarm werken 
Een multidisciplinair team van Dichterbij heeft in september 2019 deelgenomen aan een 

landelijke snap- en schrapsessie voor de gehandicaptenzorg om de regeldruk te verlagen. 

Daarnaast hebben eigen medewerkers workshops regelarm werken voor zorgteams gehouden. 

De workshop helpt teams om te reflecteren op hun eigen processen en afspraken. De reacties 

hierop zijn zeer positief. 

Verbindingsbijeenkomsten
In het najaar van 2019 zijn vanuit de Serviceorganisatie verbindingsbijeenkomsten georgani-

seerd in alle zorgregio’s met als doel verbinden en kennisdelen tussen de Serviceorganisatie 

en zorgmedewerkers. De verbindingsbijeenkomsten zijn als positief ervaren. We weten elkaar 

sneller te vinden en er is meer wederzijds begrip. 

 

Service met een glimlach
Medewerkers van de Serviceorganisatie zijn in 2019 gestart met het ontwikkelprogramma  

‘Service met een glimlach’. Doel hiervan is om zorgteams nog beter te ondersteunen. Deelne-

mers waarderen het programma in een tussentijdse survey met een 7,7. Daarnaast weet 72% 

dankzij het programma beter waar Dichterbij als organisatie voor staat (denk aan ‘Als je het mij 

vraagt’, kernwaarden). 96% heeft de inhoud van de workshops kunnen toepassen in de praktijk.

 

Dichterbij Doet
In de tweede helft van 2019 zijn we begonnen met Dichterbij Doet. Bij dit initiatief komen 

medewerkers van de Serviceorganisatie in actie voor cliënten en medewerkers uit de zorg. 

Ze wandelen bijvoorbeeld met cliënten of helpen met een kerstviering op een woning. 

Op die manier houden medewerkers van de Serviceorganisatie verbinding met de zorg, ze zien 

voor wie ze het allemaal doen. In de coronatijd heeft het initiatief in deze vorm stil gelegen, 

maar hebben medewerkers van de Serviceorganisatie op andere manieren geholpen 

(zie kader ‘Samenwerking in coronatijd’). Dichterbij Doet wordt in het laatste kwartaal 

van 2020 opnieuw onder de aandacht gebracht.

Kennisnetwerken
Kennisnetwerken hebben kennisontwikkeling als hoofdtaak. Ook ondersteunen ze om het 

vakmanschap van zorgmedewerkers te vergroten. Daarmee dragen ze (indirect) bij aan de 

kwaliteit van bestaan van cliënten. Door corona kon een deel van de activiteiten en bijeen-

komsten van de kennisnetwerken niet doorgaan. Het verder versterken van de rol van kennis-

netwerken blijft daardoor ook komend jaar een aandachtspunt. 

Enkele mooie ontwikkelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden in de kennisnetwerken 

en kennisgroepen:

 - EMB: Samen met het Leercentrum en Gilde opleidingen is de post-mbo-opleiding EMB-

begeleider gestart. Deze opleiding leert medewerkers om mensen met ernstig meervoudige 

beperkingen nog beter te begeleiden.

 - Gezonde leefstijl: Diëtisten en fysiotherapeuten in regio Oost hebben de handen 

ineengeslagen. Via ‘Samen lekker actief’ ondersteunen ze cliënten die gezonder willen 

leven. Dat gebeurt met een programma dat cliënten in beweging krijgt en hen helpt om 

gezonder te eten. 

 - Ouderen: Diverse teams hebben een scholing gevolgd over het werken met ouder 

wordende cliënten en over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

 - Seksualiteit: Het kennisnetwerk Seksualiteit heeft aan zijn bekendheid en organisatie 

gewerkt. Per team en regio is er nu een aandachtshouder seksualiteit (meestal een 

begeleider of dvc’er).

 - Palliatieve zorg: Medewerkers of verwanten die gaan waken bij een cliënt kunnen een 

Van jaarplan naar focusplan
In oktober 2019 heeft regio Oost met een aantal medewerkers uit de regio, medezeg-

genschap, regiebehandelaren, praktijkverpleegkundigen VG, HR, cliëntservice en vastgoed 

gebrainstormd over onderwerpen voor het focusplan 2020 voor regio Oost. Het was 

een inspirerende middag waar veel mooie ideeën zijn besproken. Het verder uitwerken 

van de ideeën vond plaats in de maanden daarna en werd in januari gepresenteerd aan 

de deelnemers van de brainstormsessie. De focuspunten zijn in de kwartaalrapportage 

opgenomen om de voorgenomen acties te volgen. 

(Bron: Kwaliteitsrapport regio Oost)

“Ik vond het heel waardevol een traject te volgen met andere collega’s dan de collega’s 

uit mijn eigen team. Ik heb hierdoor meer dan eerder het gevoel gekregen van saamhorig- 

heid binnen Zwerfheide” (Bron: survey onder medewerkers)

“Ik vind het prettig om via deze bijeenkomsten onderwerpen in gemakkelijke taal uit- 

gelegd te krijgen. Voor veel collega’s zijn die onderwerpen een ver-van-mijn-bed-show. 

Dat wordt door deze bijeenkomsten minder. Dit helpt mensen echt.” (Quote van een dvc’er)
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waakmand meenemen. Hierin zitten spullen die het waken comfortabeler kunnen maken. 

Regio Oost gaat daarmee proefdraaien. Bij geschiktheid gaan ook andere regio’s de mand 

gebruiken. 

 - Mondzorg: Op uitnodiging van de teams heeft de kennisgroep met ‘mondzorg on tour’ 

verschillende locaties bezocht om uitleg te geven en vragen te beantwoorden op het gebied 

van mondzorg. In de coronaperiode konden teams niet meer bezocht worden, maar de 

kennisgroep bleef vragen ontvangen van de teams. Na de coronaperiode worden de 

bezoeken weer opgepakt.

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?
Sommige teams geven aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning of duidelijkheid van-

uit de Serviceorganisatie. Zorgteams en managers ervoeren in coronatijd kortere lijnen met en 

sneller handelen door de Serviceorganisatie. Wens is om dit vast te houden.

Nieuwsberichten
 - Pilot ‘Samen lekker actief’

 - Samenwerking met familievereniging voor dementietafel

Samenwerking in coronatijd

Ontzorgen van het primair proces

In de coronaperiode heeft de Serviceorganisatie de zorg op een aantal onderdelen sterk 

ontzorgd. Denk bijvoorbeeld aan inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, schoon-

maak en het verstrekken van eten. De komende tijd gaan we verder verkennen met welke 

ondersteuning de Serviceorganisatie de zorgteams nog verder kan ontzorgen.

De FrontOffice heeft zich nog meer gepositioneerd als die ene centrale plek voor vragen. 

Door de interne korte lijnen met het crisisteam en de afdelingen van de Serviceorganisatie 

werden vragen snel beantwoord. 

Dichterbij Doet

De coronaperiode kan gezien worden als één grote Dichterbij Doet. Medewerkers hebben 

hun zorgcollega’s op veel verschillende manieren geholpen. Denk aan ondersteuning van 

managementteams in de regio’s, het opzetten van zorghotels, werken in de directe zorg 

en het bezorgen van materialen. 

Ervaringen van teams in de coronatijd
 - Medewerkers vonden dat er soms te veel informatie stond op het intranet, waardoor ze 

geen overzicht meer hadden. Het is soms lastig zoeken in alle informatie en groepen.

 - De ondersteuning vanuit de FrontOffice werd als positief ervaren. De lijnen waren kort. 

Teams vonden het fijn dat ze in de veelheid van informatie die er soms was, vragen 

konden stellen aan de FrontOffice.

 - In regio Zuid heeft een centraal planbureau het roosteren uit handen genomen van de 

teams. De meeste teams waren daar blij mee. 

 - Veel projecten, taken en activiteiten die niet met de directe zorg te maken hadden, 

kwamen in coronatijd stil te liggen. Dit werd in een aantal regio’s gezien als een moment 

van bezinning op wat echt bijdraagt aan de zorg voor cliënten en waar we misschien na 

de coronatijd niet weer mee moeten beginnen.

https://www.dichterbij.nl/actueel/een-gezonder-dichterbij-daar-gaan-we-voor/p4
https://www.dichterbij.nl/actueel/dementietafel-over-de-veranderende-woon-en-zorgvraag-bij-dementie
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8. Samenwerking in de buurt
 en met de keten

Erbij horen is voor iedereen belangrijk. Zoals meedoen in de buurt waar je woont of sporten bij 

de lokale sportclub. Door samen te werken met de buurt, maar ook met andere organisaties, 

kunnen we beter aansluiten bij vragen en wensen van cliënten. 

Wat gaat goed?

Lokale contacten en samenwerkingen zijn goed
In verschillende regio’s zijn er goede contacten met lokale partijen, zoals scholen, gemeenten 

en politie (wijkagent). Een mooi voorbeeld zien we in de wijk Risselt in Horst. Een aantal me-

dewerkers van Dichterbij is daar lid van het wijkteam. Ook praten medewerkers van Dichterbij 

de wijkraad maandelijks bij over de ontwikkelingen rondom Mikado. Ook worden er samen 

met gemeente Horst bewegingsprogramma’s opgezet voor mensen met én zonder beperking. 

Daarnaast werken we in meerdere regio’s samen met andere zorgaanbieders voor bijvoor-

beeld verpleegkundige zorg en nachtzorg. Een voorbeeld is de samenwerking met Pantein 

voor de nachtzorg in Boxmeer. 

Wat waren de aandachtspunten vorig jaar? 
Hoe hebben we daaraan gewerkt?

Het onderwerp ‘samenwerking in de buurt’ werd vorig jaar weinig besproken in teamreflec-

ties. Ook dit jaar is het in de teams geen onderwerp van gesprek. Mogelijk vragen andere 

onderwerpen van de teams meer aandacht, zoals het bieden van goede basiszorg. 

Regio West noemt in het kwaliteitsrapport dat we op verschillende niveaus aandacht moeten 

hebben voor de omgeving, niet alleen op organisatieniveau, maar juist ook op teamniveau, 

om zo passend mogelijk aan te haken op de omgeving van de cliënt. Het behoeft aandacht 

om uit te zoeken hoe we hiermee klein kunnen beginnen, vanuit de behoefte van de cliënt. 

Zodat cliënten kunnen meedoen, op hun eigen niveau en vanuit hun eigen talent. 

Wat zijn nieuwe aandachtspunten?

Betere samenwerking nodig met lokale huisartsen
Ook de samenwerking met lokale huisartsen is een aandachtspunt. Om het contact met de 

huisarts soepeler te laten verlopen, kunnen de praktijkverpleegkundige en verpleegkundigen 

• Lokale contacten en samenwerkingen zijn goed

• Aandacht nodig voor samenwerking met huisarts
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begeleiders ondersteunen om goed voorbereid te zijn op een huisartsbezoek met de cliënt. 

Daarnaast loopt er met Brocacef (medicatieleverancier) een project om huisartsen direct toe-

gang te geven tot medicatieoverzichten van cliënten.

Nieuwsberichten
 - Bezoek Gouverneur van Limburg

 - VGZ en Dichterbij verlagen samen regeldruk

 - Mooie Prokkelweek bij Dichterbij

“We blijven relatief veel naar binnen gekeerd. Aanhaking bij onder andere gemeenten,

andere maatschappelijke organisaties en ondernemers is (te) beperkt, ook vanuit het 

management. Daar liggen kansen.” (Bron: input manager voor in Kwaliteitsrapport 

regio Noord-Midden)

https://www.dichterbij.nl/actueel/werkbezoek-gouverneur-aan-dichterbij-mooi-om-de-passie-en-trots-van-de-medewerkers-te-voelen
https://www.dichterbij.nl/actueel/zorgkantoor-vgz-en-dichterbij-verlagen-regeldruk
https://www.dichterbij.nl/actueel/mooie-prokkelweek-bij-dichterbij/p5
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Interne dialoog

Ondernemingsraad

Op maandag 26 oktober 2020 vond de interne dialoog plaats met de raad van bestuur en de 

ondernemingsraad (OR), waarbij afdeling kwaliteit ondersteunde. 

Tijdens dit gesprek werd eerst kort ingegaan op het Kwaliteitskader en hoe we dit binnen 

Dichterbij vormgeven. Daarna bespraken we de reflectie op het rapport, om te kijken hoe we 

als organisatie kunnen leren en verbeteren. 

De OR is heel blij met het rapport. Het rapport geeft goed weer waar Dichterbij voor staat en 

waar we aan willen werken. Het is een gedegen rapport. Pijlers als ‘Als je het mij vraagt’,  

dynamisch verbinden en cliënt centraal komen consistent terug. Dit ziet de OR ook op de 

werkvloer. De afgelopen jaren is er constant gewerkt op deze pijlers van kwaliteit. De OR 

merkt dat onze visie op kwaliteit en bijbehorende hulpmiddelen steeds meer gemeengoed 

worden. Het gaat meer en meer leven bij medewerkers. Hoe meer we samenwerken vanuit 

dezelfde visie op kwaliteit, hoe beter we kwalitatieve zorg kunnen bieden. Daar is de OR trots 

op! De OR looft de koersvastheid en consistentie in beleid. 

De OR zegt ook dat we goed op weg zijn met het in positie zetten van de driehoek dvc’er – 

regiebehandelaar – manager en dat we daarbij aandacht moeten (blijven) houden voor de 

dvc’ers. Het waardigheidsparadigma, een zinvol leven, leeft op de werkvloer. Teams krijgen 

meer plezier in hun werk als ze daar echt mee bezig kunnen zijn. Het ontzorgen van teams is 

belangrijk, omdat ze dan meer tijd en aandacht kunnen besteden aan cliënten en hun talenten 

kunnen inzetten. Daarnaast geeft de OR aan dat er oog moet blijven voor het (tijdig) aanslui-

ten van zowel dagbesteding als nachtzorg, om zo goed mogelijk de zorg rondom de cliënt te 

organiseren. 

Cliëntenraad

Op 26 oktober werd het conceptkwaliteitsrapport besproken in de cliëntenraad (CR). Hierbij 

was de raad van bestuur aanwezig met ondersteuning van afdeling kwaliteit. De CR geeft aan 

dat het kwaliteitsrapport een eerlijk beeld geeft van de stand van zaken binnen Dichterbij. Ze 

kunnen zich in het rapport vinden. De kwaliteit is evident vooruit gegaan. Vooral de inzet van 

de regiebehandelaar wordt gewaardeerd. 

De CR geeft een aantal aandachtpunten aan voor komend jaar. Een groot aandachtspunt is 

de actualiteit van ondersteuningsplannen. Dat was ook vorig jaar al zo. Mede door corona is 

bij een aantal onderdelen niet de vooruitgang geboekt die gewenst was. De CR is daardoor 

benieuwd welke concrete doelstellingen Dichterbij wil halen. Ze ziet graag meer concreetheid 

in doelstellingen, om te weten wanneer we als organisatie tevreden zijn. 

De CR onderstreept het belang van een praktijkverpleegkundige en de cliëntvertrouwens-

persoon. Ook is aandacht nodig voor de dalende lijn in stagiaires. De raad van bestuur geeft 

aan daar met de directie over in gesprek te zijn. De CR geeft aan dat er door de komst van de 

driehoek dvc’er – regiebehandelaar – manager door sommige, vooral oudere begeleiders, een 

scheiding gevoeld wordt: ze hebben het gevoel dat ze buitenspel gezet worden. De raad van 

bestuur neemt dit signaal serieus. De raad van bestuur nodigt de CR uit om mee te denken 

over concrete aandachtspunten voor komende tijd. 

Raad van toezicht

Op maandag 9 november 2020 vond de interne dialoog plaats met de kwaliteitscommissie 

van de raad van toezicht. Hierbij waren de raad van bestuur en de geneesheer-directeur 

aanwezig. De afdeling kwaliteit ondersteunde de dialoog. 

Tijdens het gesprek werden kort de belangrijkste bevindingen per thema van het kwaliteits-

rapport besproken en werd stilgestaan bij de focuspunten voor 2021.

De kwaliteitscommissie geeft aan het rapport met plezier gelezen te hebben. Ze vindt dat de 

kwaliteit van de rapporten in de afgelopen jaren is toegenomen. Er is meer rust in de rapportage- 

lijn. Daarnaast is er in het rapport oog voor de toegevoegde waarde voor de kwaliteit van 

leven van de cliënt. De raad van toezicht geeft ook complimenten over hoe het regiebehande-

laarschap is opgepakt binnen Dichterbij. 

De kwaliteitscommissie deelt de zorgen over onder andere de ondersteuningsplannen, de 

toename van complexe problematiek van cliënten en de personele krapte. Vooral dat laatste 

mag meer terugkomen in het rapport. Een ander verbeterpunt dat zowel de kwaliteitscommis-

sie als de raad van bestuur noemt, is de manier waarop de PDCA-cyclus ingezet wordt. Verder 

doet de kwaliteitscommissie de aanbeveling om de aandachtspunten voor komend jaar in één 

overzicht samen te vatten.

De opmerkingen en aanbevelingen van de kwaliteitscommissie worden voor zover mogelijk 

nog meegenomen in dit kwaliteitsrapport en anders in het volgende kwaliteitsrapport. 
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Focuspunten 2020-2021

Deze punten worden de komende maanden geconcretiseerd. Per focuspunt wordt bepaald wat 

we concreet willen bereiken en wat daarbij de toegevoegde waarde is voor de cliënt. Dit resul-

teert in uitgewerkte doelstellingen en bijbehorende acties. Daardoor krijgen we meer zicht op 

wat we gaan doen en kunnen we de voortgang volgen, delen en waar nodig in aanpak bijstellen. 

1. Beter aansluiten op de behoeften van cliënten en verwanten
We hebben (nog) beter zicht op de wensen en behoeften van cliënten, waardoor we cliënten 

beter kunnen ondersteunen in een betekenisvol leven. Dit vormt de basis voor de zorg- 

verlening. We betrekken verwanten hierbij zo veel mogelijk. Het programma Leven en werken 

vanuit de Ode, nieuwe ontwikkelingen en innovaties met onder meer nieuwe woon-leefcon-

cepten bieden daarbij belangrijke kaders van waaruit we werken en ontwikkelen. 

2. Meer aansluitende kennis en kunde van medewerkers
Medewerkers hebben (nog meer aansluitende) kennis en kunde om die zorg en ondersteu-

ning te leveren die nodig is voor de specifieke doelgroep waarmee zij werken (nu en in de 

toekomst). Zowel de verplichte scholing dient op orde te zijn, als het versterken van specifieke 

kennis over doelgroepen en aandachtsgebieden. Daarmee zorgen we voor veilige en goede 

zorg. ‘Als je het mij vraagt’, logisch redeneren, verpleegkundige expertise, verdere implemen-

tatie van de Wzd en inzet van BIT bieden belangrijke kaders waarmee dit wordt uitgevoerd.

3. Professionalisering van de samenwerking in teams
Teams werken vanuit persoonlijk vakmanschap en volgens de principes van zelforganiserend 

werken (rollen en kernrollen). Hierdoor kunnen teams gerichter en efficiënter (samen) 

werken. Dit doen we binnen de kaders van het Het Professioneel Statuut, relatiegericht 

werken en dynamisch verbinden.

4. Meer vaste medewerkers en meer medewerkers 
die met plezier werken (binden en boeien)

Dichterbij is een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals. Huidige medewerkers zijn 

vitaal en werken met plezier bij Dichterbij. Vaste medewerkers die met plezier werken zijn 

essentieel voor kwaliteit van zorg. 

Iedere regio heeft een kwaliteitsrapport geschreven met daarin een aantal 

focuspunten. In het directieoverleg hebben de directeuren de kwaliteits- 

rapporten besproken. Daar zijn 4 focuspunten uit gekomen die met de raad 

van bestuur zijn besproken.
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Bijlage 1. Lijst met 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-tool: MIC en MIM 

 - BI-tool: BIT scores per domein

 - BI-tool: In- en uitstroom medewerkers en ziekteverzuim

 - Overzicht moreel beraad 2019

 - Overzicht incidentencommissie Dichterbij 2019 en eerste helft 2020 

 - Resultaten interne audits 2019 en 2020

• 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 teams Serviceorganisatie:

• Kwaliteitsrapportage 2019-2020 RVE Noord-Midden 

• Kwaliteitsrapportage 2019-2020 RVE Oost

• Kwaliteitsrapportage 2019-2020 RVE Zuid

• Kwaliteitsrapportage 2019-2020 RVE West

• Kwaliteitsrapportage 2019-2020 RVE Expertise

• Verzamelde (team)reflecties 2019-2020 RVE Serviceorganisatie

 - Jaarverslag Klachtencommissie 2019

 - Jaarverslag Meldpunt Klokkenluidersregeling 2019

 - Verslag cliëntenvertrouwenspersonen inzet in 2019

 - Verslag medewerkersvertrouwenspersonen inzet in 2019

 - Verslag bedrijfsopvangteam inzet in 2019

 - Voortgangsrapportages van de Dichterbij agenda

 - Evaluatieverslag ‘Leren van corona’ (Rol&Co en MZ-platform)

 - Onderzoeksrapport corona maart - juni 2020

Ondersteunende 
diensten

Cliënt

Verwanten Professionals



Liever de makkelijke leesversie?

Kijk op de website van Dichterbij.

https://www.dichterbij.nl/organisatie/kwaliteit
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