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Een fijn leven, 
daar zorgen we samen voor



JAARVERSLAG 2019

Voorwoord

In de Ode staat wat we willen bereiken. Wij willen mensen met een verstandelijke 
beperking helpen. Wij helpen cliënten om een fijn leven te hebben. 
Dat doen we goed, vinden de cliënten en verwanten. 
Daar zijn we natuurlijk blij mee. We zijn er ook trots op. 

Soms gaan dingen niet goed. Dat gebeurde op een locatie in Gennep. 
De veiligheid en zorg voor de cliënten waren niet goed. 
Daarom moest deze locatie gesloten worden. Alle cliënten wonen nu ergens anders.

In dit jaarverslag lees je wat we in 2019 gedaan hebben. Je leest over de kwaliteit 
en veiligheid van de zorg binnen Dichterbij. Je leest ook over belangrijke 
andere onderwerpen. We zijn in 2019 ook iets nieuws begonnen. 
Het programma ‘Leven en werken vanuit de Ode’. ‘Als je het mij vraagt’ is 
een belangrijk onderdeel van dat programma. Met ‘Als je het mij vraagt’ 
helpen we cliënten om talenten te ontdekken. Ook vervullen we wensen en ideeën. 
Dat doen we samen met de cliënt en zijn familie. 

We wensen je veel leesplezier met dit jaarverslag over 2019! 

Monique Caubo en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij

In 2019 zijn er veel mooie dingen 
gebeurd bij Dichterbij. We hebben 
hard gewerkt aan de Ode.
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Kwaliteit en veiligheid van zorg

Nieuwe audits
In 2019 is de audit veranderd. Eerst keken we vooral naar wat beter kon.  
We stelden veel vragen aan medewerkers. Zijn alle dossiers op orde?  
Worden alle regels goed uitgevoerd? En er werd nog veel meer gecontroleerd. 
Bij de nieuwe audit gebeurt dat nog steeds. Maar nu kijken we ook als de 
zorgmedewerker aan het werk is. Hoe ziet een dag eruit? Wat doen de begeleiders 
allemaal? Hoe doen zij hun werk? In een rapport schrijven we op wat beter kan.  
We schrijven ook op waar het team goed in is. Dat is nieuw.  
De teams lezen in het rapport wat beter kan. 
Maar ze lezen ook waar ze goed in zijn. Het is fijn om een compliment te krijgen.
   

Dichterbij wil goede en veilige zorg geven. We maken voor cliënten 
een ondersteuningsplan. Daarin staat welke zorg de cliënt  
nodig heeft voor een fijn leven. We onderzoeken en controleren  
of die zorg veilig en goed is. We noemen dit een audit.

Sluiting Logterberge
Soms gaan dingen niet goed. Dat gebeurde op de locatie Logterberge in Gennep. 
De veiligheid en zorg voor de cliënten waren niet goed. Er werkten 
uitzendkrachten die hun werk niet goed deden. Daarom moest Logterberge 
gesloten worden. Alle cliënten wonen nu ergens anders.   
 

7



JAARVERSLAG 2019

Kwaliteitsrapport
We maken ieder jaar een kwaliteitsrapport. In dit rapport schrijven we wat goed 
gaat. We schrijven ook wat er beter kan. We maken een uitgebreid rapport. 
En we maken een makkelijke leesversie.  
Je vindt beide kwaliteitsrapporten op onze internetsite. 

Wat gaat er goed?
1. Iedere cliënt heeft een regiebehandelaar. Dat is een gedragskundige  

of een dokter van Dichterbij. De regiebehandelaar kijkt welke zorg de cliënt krijgt.  
Hij kijkt of de zorg goed bij elkaar past. Zo krijgt de cliënt de zorg die nodig is. 

2. Begeleiders en deskundigen werken beter samen. De zorg is beter geworden. 
3. Cliënten en verwanten zijn tevreden over Dichterbij.

Wat kan beter? 
1. Dichterbij wil meer goede begeleiders aannemen. 

Begeleiders die voor lange tijd blijven. 
2. Begeleiders hebben soms extra bijscholing nodig.  

Bijvoorbeeld: hoe voer je een goed gesprek? Sommige begeleiders 
vinden dat moeilijk. Een ander voorbeeld is bijscholing voor het geven 
van verpleegkundige zorg. In 2019 hebben diverse medewerkers de studie  
‘Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’ gevolgd. 
Zij zijn een betere begeleider geworden, zeggen ze zelf.

3. Cliënten hebben woonwensen. Dichterbij wil dat de woningen passen 
bij deze woonwensen. De woonwens van Mario is al uitgekomen. 
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Teams kunnen nu beter leren

De nieuwe manier van auditen is ontstaan bij STEVIG. STEVIG is een onderdeel 
van Dichterbij.  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wilde het ook graag anders.
De inspectie vertrouwt erop dat zorgaanbieders goede zorg geven. De inspectie kijkt 
wat medewerkers doen. Daarover praten ze met de medewerkers. 

Gevoel dat je mag leren
“Ook wij kijken nu hoe medewerkers hun werk doen”, zegt Antoinette Wijdeven 
van de auditorganisatie. “We zien hoe cliënten en medewerkers op elkaar reageren.” 
Dave Gerritsen werkt bij STEVIG. “Medewerkers vonden het in het begin spannend 
dat ze bekeken werden. Maar het went snel. Bovendien kun je nu dingen uitleggen. 
Eerst was het meer een controle. Nu is er het gevoel dat je mag leren.” 
De mensen die de audit doen, praten ook met de manager. “Dat is nuttig”, 
vindt Dave. “Het helpt het team om te leren.”

Kleuren maken het helder
Antoinette: “Doel van de audits is dat we teams helpen om te leren. Daarom is ook 
de rapportage aangepast.  We werken met kleurtjes. Aan het kleurtje zie je direct of 
je iets goed doet of niet.” In het rapport staat wat er beter kan, zegt  Antoinette. 
“We schrijven nu ook op wat er goed gaat. Dat vinden teams fijn om te weten.” 
Dave: “Als team herkennen we ons in de rapportage. Dat maakt het makkelijker om 
aan de verbeterpunten te werken. Die kleurtjes werken perfect.” Teams leren dus 
beter door de nieuwe manier van auditen en rapporteren. En dat is goed!

Dichterbij heeft een nieuwe manier van auditen en rapporteren. 
Teams kunnen de zorg daardoor makkelijker verbeteren.
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‘Leven en werken vanuit de Ode’

‘Als je het mij vraagt’
‘Als je het mij vraagt’ is onze manier van werken. Zo komen we erachter waar 
cliënten goed in zijn. Wat ze belangrijk vinden. Wat ze graag willen. Wat hun dromen 
en wensen zijn. Cliënten krijgen de zorg die zij nodig hebben. En ondersteuning  
bij het vervullen van deze wensen en dromen. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft ‘Als je het mij vraagt’ uitgekozen voor een zorgvernieuwings-
traject. Cliënten, verwanten en medewerkers hielden een prachtige presentatie.  
De overheid gaat ons nu helpen om ‘Als je het mij vraagt’ verder te ontwikkelen. 
Daar zijn we trots op! 

We zijn in 2019 begonnen met ‘Leven en werken vanuit de Ode’. 
Het is een plan om heel Dichterbij goed samen te laten werken.  
Het plan bestaat uit 3 onderdelen: ‘Als je het mij vraagt’, 
zelforganisatie en serviceorganisatie. Alle 3 zijn belangrijk 
om talenten van cliënten te ontwikkelen. En om wensen  
en ideeën van cliënten waar te maken.

Op onze Facebookpagina ‘Als je het mij vraagt’ delen we mooie verhalen. 
Bijvoorbeeld over wensen van cliënten die we waarmaken.  
De pagina heeft 14.000 volgers. Leuk als jij ons ook gaat volgen! In dit filmpje 
vertelt moeder Esther hoe belangrijk ‘Als je het mij vraagt’ voor haar is. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=68p6e_Lyw5I&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/alsjehetmijvraagt/
https://www.youtube.com/watch?v=BES1M5f9mZ0
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Zelforganisatie
Bij Dichterbij werken teams zelforganiserend. Dat betekent dat ze veel dingen 
zelf beslissen. Ze kunnen daardoor  beter inspelen op wat de cliënt nodig heeft. 
Sommige teams werken al goed zelfstandig. Andere teams zijn dat nog 
aan het leren. Teams kunnen een coach vragen om hen te helpen. 

Serviceorganisatie
Bij de serviceorganisatie werken mensen die zorgmedewerkers ondersteunen. 
Bijvoorbeeld medewerkers van de administratie. En medewerkers van inkoop, 
vastgoed, communicatie of automatisering. Zij hebben in 2019 een cursus gevolgd. 
De cursus heet ‘service met een glimlach’. Zij leerden hun werk nog beter te doen. 
En om samen oplossingen te zoeken voor een probleem.

In 2019 is de FrontOffice geopend. Het is een soort informatiebalie.  
Cliënten, verwanten en medewerkers kunnen hun vragen aan de FrontOffice stellen.  
Dat kunnen ze doen via de telefoon, mail, chat en intranet (alleen voor medewerkers). 
De FrontOffice-medewerkers kunnen op veel vragen antwoord geven.  
Soms kunnen ze dat niet. Maar zij weten wie het antwoord wél kan geven.
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Gezellige beestenboel bij Rintintin!

Brenda zit op de bank. Op haar schoot ligt Saartje, een schattige labradoodle-pup. 
Het is de favoriete hond van Brenda. Ze aait en knuffelt de hond, lacht 
en praat tegen haar. Brenda is rustig. Dat is niet altijd zo, zegt begeleider Alie. 
“De medewerkers hebben soms gedragsproblemen. Ze worden rustig als ze 
de honden knuffelen of borstelen. Een hond is trouw, luistert en oordeelt niet. 
Hij geeft altijd het goede antwoord.”

Sociale contacten
Bij Rintintin komen ieder dag zeven tot tien honden. De honden zijn van mensen 
uit de buurt. De medewerkers hebben een zinvolle daginvulling. De honden zijn ook 
belangrijk voor de sociale contacten. Carlo vond het lastig om in een groep te zijn. 
Alie: “Carlo trok zich vaak terug en zat dan alleen op zijn kamer. De honden helpen 
hem om in een groep te zijn. Dat werkt heel goed.”

De medewerkers (dat zijn de cliënten) van Rintintin houden 
van honden. Ze borstelen, verzorgen, knuffelen en spelen 
met de honden. De medewerkers krijgen er goede zin van. 
En ze doen nuttig werk.  
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Elkaar helpen
Het dagprogramma is duidelijk. Eerst koffie drinken en hondjes aaien en knuffelen. 
Daarna gaat iedereen wandelen met de honden. Ook bij hondenweer! 
De medewerkers wachten op elkaar, praten met elkaar over de route, duwen 
een collega die in een rolstoel zit. Ze helpen elkaar. Na de middag verzorgen 
de medewerkers de honden. Ook spelen ze dan met de dieren. Ze zijn dus de hele 
dag lekker bezig. Het is een gezellige beestenboel bij Rintintin, als je het mij vraagt!

Bekijk ook dit mooie filmpje over Rintintin! 

EMB-kerstdiner groot succes!
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EMB) kunnen meestal niet 
naar een kerstdiner. Zij hebben namelijk slikproblemen. De diëtisten van Dichterbij 
bedachten een oplossing: een kerstdiner speciaal voor mensen met EMB. 
Met live kerstmuziek, een gezellige kerstsfeer en een heerlijk 5-gangendiner. 
Dat diner bestond uit lekkere en gladde gerechten: een amuse, een soep, 
een vleesgerecht, een visgerecht en een toetje. Het werd een groot succes. 
Ruim negentig gasten genoten samen met hun verwanten! 
Omroep L1 maakte er een filmpje over.
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https://www.youtube.com/watch?v=smx7dSkX6lM&feature=youtu.be
https://l1.nl/l1mburg-centraal-kerstdiner-voor-wie-niet-kan-slikken-154132/
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Houden en werven van medewerkers

Duurzaam inzetbaar
Medewerkers moeten goed hun werk kunnen doen. 
Dat is nu belangrijk, maar ook in de toekomst. 

Er zijn twee dingen belangrijk:
1. De medewerker is goed opgeleid en blijft goed opgeleid. 

Dichterbij moedigt medewerkers aan om naar cursussen te gaan.  
Of om een training of opleiding te volgen. 

2. De medewerker is gezond en blijft gezond. Een goed werkrooster helpt daarbij. 
Bewegen en gezond eten en drinken helpen ook. We moedigen medewerkers 
aan om gezond te leven. Het ziekteverzuim daalde in 2019 van 7 procent 
naar 6,3 procent. Daar zijn we blij mee.

Medewerkers moeten cliënten goed kunnen helpen. 
Zij hebben de juiste opleidingen nodig. En ze moeten gezond zijn 
en gezond blijven. Dichterbij helpt de medewerkers hierbij. 
We willen ook nieuwe medewerkers in dienst nemen. 
Medewerkers die al de juiste opleiding hebben. 
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Nieuwe medewerkers
Veel zorgorganisaties hebben meer medewerkers nodig. Dichterbij ook. 
Dichterbij is een fijne organisatie om voor te werken. Dat laten we zien aan mensen 
die werk zoeken. We houden koffie-uurtjes. Ze kunnen kijken in de woningen. 
En vragen stellen aan cliënten of aan medewerkers. Zo maken ze al een beetje 
kennis met de organisatie. Solliciteren gaat nu ook anders. Eerst solliciteerde je 
voor een bepaalde woning of werkplek. Nu schrijf je een brief dat je 
bij Dichterbij wilt werken. We kijken samen welke werkplek het beste past. 
Dichterbij heeft specialisten aangenomen die heel goed zijn in ‘matchen’. 
Zij kunnen voor nieuwe medewerkers de juiste werkplek vinden. 

Zoveel mogelijk eigen personeel
Teams proberen vakanties en ziekteverzuim zelf op te lossen. Soms lukt dat niet. 
Dan kijken ze of buurteams of het flexpunt kunnen helpen. Het flexpunt is het 
eigen uitzendbureau van Dichterbij. Soms kan Dichterbij het zelf niet oplossen. 
We schakelen dan andere uitzendbureaus in. In 2019 hebben we met vijf 
uitzendbureaus afspraken gemaakt. De vijf uitzendbureaus hebben medewerkers 
met de juiste diploma’s. Deze medewerkers doen hun werk goed en deskundig.
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“Nu werk ik met mensen”

Als filmeditor maakte Sander filmpjes voor de omroep. Hij werkte veel met de 
computer. “Als filmeditor werk je aan een product”, zegt hij. “Het is leuk werk. 
Maar ik wilde graag met mensen werken.” Daar kwam hij achter op zijn wereldreis. 
Hij reisde 1,5 jaar! Door Afrika, Oceanië en Azië. Toen hij terugkwam wist hij 
het zeker: ik ga in de zorg werken.

In de schoolbanken
Het is een grote verandering: van een omroep naar de zorg. Voor Sander was 
die stap niet zo heel groot. “Ik deed al 10 jaar vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem”, 
zegt hij. “Daarom wist ik ook dat ik in de zorg wilde werken.” Sander solliciteerde 
bij Dichterbij. Hij werd aangenomen! Hij werd uitgekozen om een opleiding 
te gaan doen. Hij volgt nu de opleiding social work in Nijmegen. Sander: 
“Na 17 jaar zit ik weer in de schoolbanken. Dat was wel even wennen. 
Maar de opleiding is erg interessant. En ik zit in een leuke klas. 
Sommige studenten zijn jonger dan ik, anderen zijn ouder.”

Meer vrijheid
Sander vindt het fijn dat hij in de zorg is gaan werken. Sander: “Ik heb nu veel meer 
vrijheid in het werk. Ik ben ook actiever. Eerst zat ik veel. Nu ga ik vaak met cliënten 
wandelen of fietsen. Ik werk nu met mensen. Dat is precies wat ik wilde. Super leuk!”

Sander van der Braak was filmeditor bij Omroep Gelderland. 
Maar hij ontdekte dat hij met mensen wilde werken. Nu wordt hij 
opgeleid tot begeleider bij Dichterbij. Dat vindt hij super leuk!
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Dichterbij en 2019 in cijfers
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AANTAL DAGBESTEDINGSLOCATIES
VAN DICHTERBIJ

AANTAL WOONLOCATIES
VAN DICHTERBIJ

242,2 MILJOEN EURO
OMZET

1,5 MILJOEN EURO
RESULTAAT

165,9 MILJOEN EURO
PERSONEELSKOSTEN

medewerkers | 2019

cliënten | 2019

AANTAL MEDEWERKERS
(IN FTE): 2.634,5

AANTAL
STAGIAIRES: 348 VERHOUDING MEDEWERKERS VROUW / MAN

AANTAL
LEERLINGEN: 152

82%

18%

±75

±1000

GEMIDDELDE
CLIËNTTEVREDENHEID
OVER KWALITEIT
VAN LEVEN8.2

GEMIDDELDE
LEEFTIJD
CLIËNTEN

48,9 
JAAR

AANTAL CLIËNTEN
DAT WOONT
BIJ DICHTERBIJ2.246

AANTAL LIKES
FACEBOOKPAGINA
‘ALS JE HET MIJ VRAAGT’14.000

84,9% ZORGPERSONEEL VS.
15,1% ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 84,9%
15,1%

VG-OPBOUW
VAN CLIËNTEN

VG 1-3 19,1%

VG 4 13,8%

OVERIG 3,5%VG 8 8,6%

VG 7 21%

VG 6 22,4% VG 5 11,6%



JAARVERSLAG 2019

Dit doen we in 2020

Waardigheidsdenken
Vrijheid, eigen regie en gewoon meedoen. Voor cliënten zijn dat belangrijke zaken. 
Daar hebben we hard aan gewerkt de afgelopen jaren. We hebben ook veel geleerd 
over vrijheid en eigen regie. Daarom zijn we anders gaan denken over goede zorg. 
Want vrijheid en eigen regie zijn belangrijk, maar bescherming en veiligheid ook. 
Soms wil een cliënt te veel vrijheid. We bespreken samen met de cliënt 
en zijn netwerk wat goede zorg is. We noemen dat het waardigheidsdenken.

‘Leven en werken vanuit de Ode’
Dit plan helpt om te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. Voorbeeld is 
het verbeteren van de intakeprocedure. Dat zijn de eerste gesprekken van een cliënt 
met Dichterbij. We hebben al een handig filmpje gemaakt. Daarin vertellen Merel 
en Maryvic wat de cliënt kan verwachten na de aanmelding. Een ander voorbeeld 
is zelforganisatie. ‘Leven en werken vanuit de Ode’ helpt teams om meer zelf 
te gaan doen. Het team bepaalt welke hulp zij nodig heeft bij de eigen ontwikkeling. 
Het plan is ook voor medewerkers die op kantoor werken. 
Zij leren hoe ze betere service kunnen geven. 

In 2019 zijn we begonnen met ‘Leven en werken vanuit de Ode’. 
In 2020 werken we verder met dit plan. Er zijn ook nieuwe thema’s, 
zoals de Wet zorg en dwang. Begin 2020 kwam het coronavirus. 
Wat daarvan precies de gevolgen zijn weten we nog niet. 
Maar we denken dat we niet alle plannen kunnen uitvoeren. 

29
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Binden en boeien van de medewerkers 
We willen het ziekteverzuim omlaag krijgen. Het is ook belangrijk dat medewerkers 
bij Dichterbij blijven werken. En we zorgen dat er nieuwe medewerkers bijkomen. 
Dan zijn er minder invalskrachten nodig. 

Invoering Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan. De wet gaat 
over onvrijwillige zorg. Dat is de zorg waar de cliënt het niet mee eens is. Die zorg 
geven we alleen als dat echt nodig is. Dichterbij moet zich aan de wet houden. 
Daarom moeten er wat dingen veranderen. Einde 2020 moet alles klaar zijn.  

Mikado 
In Horst ontstaat iets moois. Op de plek waar nu Mikado staat, 
komt een nieuw gebouw. Maar niet zomaar een gebouw. Cliënten gaan daar 
op een nieuwe manier wonen én leven. En medewerkers op een andere manier 
zorg en ondersteuning geven. Heel anders dan wat we nu kennen. We gaan veel 
nieuwe dingen uitproberen. En we gaan anders kijken naar talenten van cliënten 
en medewerkers. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan de berichten op onze site. 
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https://www.dichterbij.nl/horst


Wil je meer weten over Dichterbij?
Kijk op onze website:
Ik zoek zorg: www.dichterbij.nl
Ik zoek werk: www.dichterbij.nl/werken-bij
Ik wil vrijwilliger worden: www.dichterbij.nl/vrijwilligers

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/alsjehetmijvraagt
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