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Voorwoord

Vanuit onze kernwaarden – open, samen, betrokken, professioneel – en vanuit de Ode  

van Dichterbij werken we vol energie aan een fijne dag en een fijne omgeving voor  

de cliënten. En we werken aan een plezierige werkdag voor de medewerkers van  

Dichterbij. Dat doen we iedere dag weer, samen en vanuit nieuwsgierigheid naar wat  

een ander beweegt. Met grote waardering voor wat ieder vanuit zijn hart, talent en  

professionaliteit inbrengt. 

We realiseren ons hoe belangrijk het is dat goede zorg alleen kan door samen met de 

cliënt en zijn verwanten te kijken naar hoe we zorg  en een fijn leven zo goed mogelijk 

kunnen combineren, vanuit menswaardigheid. We kijken daarbij goed naar hoe de cliënt 

zich kan ontwikkelen en betekenisvolle ervaringen kan opdoen. We hebben gezien dat 

iedereen zich daar met hart en ziel voor ingezet heeft. 

Het vraagt focus van iedereen in de organisatie om de betekenis van menswaardigheid 

goed in de vingers te krijgen. Niet alleen de cliënt staat centraal, maar ook de mensen 

erom heen. ‘Praat met me, niet over me’, is een belangrijk motto hierbij. We waarderen 

zeer hoe de regionale cliëntenraden, verwanten en ervaringsdeskundigen van Dichterbij 

dit motto onder de aandacht blijven brengen. Dat deden ze door open en betrokken hun 

mening te geven en om duidelijke taal te vragen.

We werken samen, staan samen 

voor uitdagingen en gaan deze op 

een productieve wijze samen aan. 

In 2021 hebben we wederom voor lastige keuzes gestaan. Soms zelfs dagelijks. Het 

dichtkrijgen van de roosters was voor iedereen een uitdaging in 2021. Hierbij stelden een 

ieder van ons steeds, zichzelf en elkaar, de vraag hoe we kwaliteit van zorg konden blijven 

leveren. En met veel waardering kunnen we zeggen dat dat heel vaak heel goed gelukt is.  



3

Mensen geven de zorg vorm. We hebben groot respect voor een ieder die, soms over 

eigen grenzen heen, hieraan bijgedragen heeft. We waren met elkaar bereid om meer  

en vaker te werken en bij te springen in de zorg. We leerden buiten de kaders denken  

in oplossingen op korte en langere termijn. 

Tijdens de coronacrisis moesten we duidelijk zijn, grenzen stellen en afspraken maken.  

We zochten elkaar op, in driehoeken, bespraken en besloten samen wat het beste was 

voor de cliënt in kwestie. Zo hebben we onze eigen invulling gegeven aan de richtlijnen. 

We hebben het vaccineren en testen van cliënten en medewerkers in eigen hand 

genomen. En daarmee gezorgd voor een veilige setting en zoveel mogelijk rust voor de 

cliënten. Veel dank aan iedereen die zich daarvoor ingezet heeft. 

We werden, ook in 2021 weer, uitgedaagd om te blijven denken vanuit de bedoeling.  

We blijven onszelf de spiegel voorhouden en kijken naar wat we doen, wat daarvan goed 

gaat en wat aandacht verdient. Dit doen we steeds met onze kernwaarden en de Ode in 

gedachten. 

Zo zijn wij samen sterk, zo zijn wij samen Dichterbij.

Monique Caubo en Cecile Stallenberg

Raad van bestuur Dichterbij

Monique Caubo (voorzitter, links op de foto) en Cecile Stallenberg.
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Leeswijzer 

De belangrijkste vraag is steeds: hoe draagt wat we doen bij aan een menswaardig  

en betekenisvol leven voor de cliënt? Voor de rapporten van Dichterbij kiezen we een 

opbouw die daar goed bij past en die bij de dagelijkse werkpraktijk aansluit. 

Dit rapport gaat over relevante thema’s die spelen:

• bij de cliënt;

• direct daaromheen bij verwanten en het netwerk van de cliënt;

• bij de zorgprofessional;

• in de organisatie dichterbij;

• bij de samenwerking met de omgeving van dichterbij.

 

Per thema beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in 2021. We tellen en vertellen 

wat we in 2021 hebben gedaan, reflecteren op wat we ons in 2020 voor hebben genomen 

te verbeteren en brengen focus aan voor 2022. We volgen daarmee de plan-do-check-act 

(PDCA) cyclus. We sluiten het rapport af met de bevindingen van de externe visitatie, de 

interne dialoog en de focuspunten die voor 2022 Dichterbij-breed zijn bepaald. 
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Dit is 
Dichterbij

We geloven dat iedereen een menswaardig en betekenisvol leven verdient, 

waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. 

Om dat dichterbij te brengen, kijken we elke dag opnieuw naar wat mensen 

echt nodig hebben. En hoe we de basale behoeften die ieder mens heeft 

vanuit wensen, talenten en mogelijkheden kunnen vervullen. Vanuit een 

onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. 

Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, 

Noord-Brabant en Gelderland. Thuis, op school of op een woon- of werklocatie van 

Dichterbij bieden wij ondersteuning, zorg en behandeling, in alle fasen van het leven.

Dit doen we samen met de omgeving, want iedereen kan van betekenis zijn; verwanten, 

naasten, vrijwilligers, buurtbewoners, verenigingen, andere zorgverleners en instanties. 

We stimuleren de samenleving om mensen met een verstandelijke beperking in hun 

waarde te zien en hun mogelijkheden te ontdekken. Zodat de cliënten door het ervaren 

van eenvoudige dagelijkse gebeurtenissen tot bloei komen.
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Bij Dichterbij werken 4000 medewerkers waarvan 231 leerlingen en 131 stagiaires. In 

totaal zorgen we voor 3785 cliënten. Daarvan wonen 2171 cliënten in 923 woningen van 

Dichterbij. Dichterbij heeft 71 dagbestedingslocaties. 
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Inleiding

Het landelijke kwaliteitskader geeft richting aan de inhoud van het kwaliteits-

rapport. In het kwaliteitsrapport worden een aantal thema’s besproken: het 

zorgproces rondom de individuele cliënt, cliëntervaringen en reflectie in teams. 

In dit rapport blikken we terug op de focuspunten die we in 2020 hebben vastgesteld. 

Wat ging er afgelopen jaar goed? Waar zijn we trots op? Wat willen we verbeteren? Welke 

focus kiezen we in 2022? En we tellen en vertellen over hoe de cliënt en zijn verwant,  

de professional en de organisatie het jaar ervaren hebben. Zoals in het vorige kwaliteits- 

rapport (over 2020) al aangekondigd werd, zijn de resultaten van STEVIG dit jaar in het 

kwaliteitsrapport van Dichterbij opgenomen.  

Dit kwaliteitsrapport gaat over 2021. Opnieuw een bijzonder jaar. Corona had veel impact 

op het leven van cliënten, verwanten en medewerkers. Voor velen was het een aan-

houdende sprint met de lengte van een marathon. 

We leerden werken en leven met corona, coronabeleid, coronabeperkingen, besmet-

tingen, ziek zijn, langere diensten draaien, weekenden overslaan. In het laatste kwartaal 

van het jaar vlamde het virus nog even ernstig op. Helaas overleden er opnieuw mensen, 

maar over het algemeen werden cliënten wel ziek maar hadden ze veel minder klachten 

dan voorheen. Dat kwam door een snelle vaccinatieronde en nog in hetzelfde jaar de 

boosterronde. Dit zorgde er ook voor dat cliënten en verwanten elkaar mochten blijven 

bezoeken. En doordat we ervaring hadden met afstand houden en testen, was er minder 

onrust bij de cliënten. 
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Kwaliteitsvisie en leer- en verbetercyclus 

De definitie van kwaliteit bij Dichterbij is niet in één volzin te geven. Concreet gaat het om 

samen werken aan een menswaardig en betekenisvol leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking, met betrokkenheid, openheid en professionaliteit. En dat werk 

geeft ons veel plezier en voldoening. Het gaat 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.  

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 open gesprek 

middels ‘Als je het mij vraagt’ 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 van teamreflecties en de interne audits. 

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

andere managementinformatie geanalyseerd. Hierover vindt op sommige plekken ook 

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 vertrouwenspersonen voor cliënten en  

medewerkers. 
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Het kwaliteitsrapport dat hieruit volgt, laat zien wat er bij Dichterbij goed gaat en wat 

beter kan op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hieruit volgen de focuspunten op het 

gebied van kwaliteit die op de Dichterbij-agenda komen te staan. De raad van bestuur 

bespreekt het rapport met interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemingsraad en raad 

van toezicht), met ondersteuning van afdeling kwaliteit. Eens in de twee jaar organiseren 

we een externe visitatie, voor een brede blik van buiten. Een verslag van deze visitatie, 

die op 19 april 2022 plaatsvond, lees je achter in dit rapport.

De bronnen 

De informatie in dit rapport komt uit diverse interne bronnen: 

• Scores uit ‘Ben ik Tevreden?’ 

• Teamreflectieverslagen 

• Auditrapportages 

• Kwaliteitsrapporten van de 4 zorgregio’s, Expertise, STEVIG en de serviceorganisatie 

• Jaarverslagen (van cliënt- en medewerkersvertrouwenspersonen, klachtencommissie  

en bedrijfsopvangteam)

• Overzichten (van moreel beraden, Wet zorg en dwang (Wzd) en incidentenanalyses)

• Ons informatiesysteem (registraties in het elektronisch cliëntendossier, incident- 

meldingen)

• Voortgangsrapportages van de Dichterbij-agenda 

Auditrapporten

In de verslagperiode zijn 115 interne audits, 2 audits bij onderaannemers dagbesteding en 

6 audits in gezinshuizen gehouden. Er zijn 37 interne audits geannuleerd. Dit had vaak te 

maken met de bezetting van het team. Soms zijn audits aangepast aan de mogelijkheden 

van de locatie, zodat ze toch door konden gaan. 

De audits zijn van januari tot en met juni en in november en december online via MS 

Teams uitgevoerd. In de periode juli tot en met oktober is op locatie ge-audit. Online 

audits zien er anders uit dan audits op locatie. Bevindingen zijn online meer gebaseerd  

op de verhalen van de teams en minder op eigen waarnemingen van de auditoren. 

Opvallend is dat medicatieveiligheid in online audits beter scoorde dan bij audits op 

locatie. Mogelijk hebben we online onvoldoende zicht gehad op de medicatieveiligheid.
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Opvolging van audits

In 2021 zijn naast de reguliere audits nog 22 audits uitgevoerd die de opvolging van de 

auditbevindingen bestuderen. Over het algemeen worden auditresultaten besproken  

met het hele team. In de meeste gevallen sluit de manager aan. Zo niet, dan wordt de 

manager via de driehoek (dienstverleningscoördinator, regiebehandelaar, manager)  

op de hoogte gehouden. De manager weet dus wat er speelt en kan het team daardoor 

optimaal ondersteunen bij het waarmaken van hun ambitie. Alle teams zien de audit  

als hulpmiddel. De audit geeft een team inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan. 

Het is een methode om als team verder te ontwikkelen. 
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Cliënt

We geloven dat iedereen een menswaardig en betekenisvol leven verdient, 

waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent.  

Om dat dichterbij te brengen, kijken we elke dag opnieuw naar wat mensen  

echt nodig hebben.  

Door corona was 2021 een zwaar jaar. De 

coronamaatregelen veranderden steeds. In 

het begin waren ze streng, vanaf het voorjaar 

kwamen er versoepelingen, maar na de zomer 

waren er toch weer nieuwe maatregelen nodig. 

Er kwam zelfs een lockdown van februari tot  

en met mei en opnieuw in december. 

Die veranderingen hadden grote impact op cliënten en medewerkers. Door goed samen 

te werken in de driehoek – cliënt, verwant, begeleider – konden we aan blijven sluiten bij 

de wensen en behoeften van de cliënten. Gelukkig konden we in 2021 al vroeg beginnen 

met het vaccineren van cliënten. Liefst 97 procent van de cliënten heeft zich laten 

vaccineren via Dichterbij. 

Begin juli kregen we ook nog te maken met hoogwater. In totaal hebben we 82 bewoners 

van locaties in Tegelen, Velden, Arcen, Well en Mook moeten evacueren. Ze werden onder 

meer ondergebracht op locaties van Dichterbij, bij familie en een vakantiepark. Lees meer 

over hoe medewerkers het voor elkaar kregen dat cliënten deze crisis als een vakantie 

ervaren hebben. 

Werken aan een betekenisvol leven

Het is onze kunst om de basale behoeften van ieder mens te zien en samen met de 

omgeving te kijken hoe we deze behoeften vanuit wensen, talenten en mogelijkheden 

kunnen vervullen. We gaan daarbij een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan.  

We laten ons niet leiden door het gedrag dat we zien, maar onderzoeken welke behoefte 

hierachter schuilgaat. Dit noemen we relatiegericht werken. Relatiegericht werken is  

het inhoudelijke zorgkader van Dichterbij. Veel teams hebben inmiddels een training 

relatiegericht werken gevolgd.

https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2021/de-impact-van-corona-en-het-hoogwater/de-lange-adem-van-corona
https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2021/de-impact-van-corona-en-het-hoogwater
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Om de cliënt en zijn omgeving zo goed mogelijk 

te leren kennen, voeren we gesprekken op 

onderzoekende en waarderende wijze, volgens 

de methodiek Als je het mij vraagt (AJHMV). We 

luisteren naar wat cliënten belangrijk vinden om 

het leven betekenis te geven. Samen met de 

familie en vrijwilligers geven we daar invulling 

aan. Steeds meer begeleiders verdiepen zich in 

AJHMV en oefenen ermee.

In 2021 hebben we het intakeproces voor nieuwe cliënten verbeterd en gaan we al 

tijdens de intake op zoek naar wensen, behoeften en talenten. Wie ben je, wat vind je 

leuk, wat kun je goed en wat wil je graag? Daar richten we de ondersteuning op in. Helaas 

hadden we niet altijd een passende oplossing voor cliënten. Dat kwam onder meer door 

coronamaatregelen, de beschikbaarheid van regiebehandelaars en een mismatch tussen 

vraag en aanbod. Zo was er vaak wel woonruimte beschikbaar, maar paste die niet altijd 

bij de vraag van de cliënt. Mede daardoor stagneerde de instroom van nieuwe cliënten. In 

2022 maken we er werk van om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften 

van de cliënt als het gaat om wonen en leven, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Meten van kwaliteit van leven 
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We werken met het cliënttevredenheidsinstrument Ben ik Tevreden? (BIT) van Praktikon. 

Dit is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan  

van de cliënt in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Het gesprek op basis van de 

BIT-vragenlijst voeren we minstens elk jaar met de cliënt. 

We voeren dit gesprek  

op onderzoekende en 

waarderende wijze. 

BIT meet op een schaal van 1 tot 5. De grafiek laat zien hoeveel procent van de cliënten 

binnen de 8 domeinen van Schalock op deze 5-schaal gescoord hebben. Het BIT-gesprek 

leidt tot afspraken om het welbevinden te verbeteren. Dat kunnen bijvoorbeeld afspraken 

zijn over dingen die de cliënt wil leren of graag wil doen. Dit wordt vastgelegd in het 

ondersteuningsplan. 

Uit audits blijkt dat BIT-gesprekken bij Dichterbij vaak met de cliënt gevoerd worden.  

Waar de vaardigheden van de cliënt dit niet toelaten, vindt dit gesprek plaats tussen 

begeleiders en verwanten. Het ondersteuningsplan wordt met de uitkomsten van deze 

gesprekken aangevuld. We plaatsen wel een kritische kanttekening bij hoe we mede- 

werkers ondersteunen bij het voeren van BIT-gesprekken. We investeren niet actief om 

medewerkers te scholen in het toepassen van BIT. 

STEVIG heeft in 2021 1055 cliënten behandeld. STEVIG gebruikt het instrument Cliënten 

aan het woord van Ipso Facto om de ervaringen van cliënten te meten. In 2021 gaven  

14 ambulante cliënten de behandeling bij STEVIG een 7,9. Dit is hoger dan in 2020 (7,6) 

maar lager dan in 2019 (8,0). Ook 9 klinische patiënten van de forensische psychiatrische 

afdeling hebben hun mening gegeven. Zij gaven een 7,4. Het hoogste cijfer geven ze  

aan hun persoonlijk begeleider (8,1), het minst tevreden zijn ze over het verblijf op de 

afdeling (6,0). 

We hebben geen goede kwantitatieve gegevens vanwege een lage respons maar bij 

STEVIG wordt met iedere cliënt de behandeling of verblijf goed nabesproken. Dat gesprek 

geeft de meeste richting aan hoe tevreden cliënten zijn en hoe we die tevredenheid  

nog verder kunnen verbeteren.
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Actuele ondersteuningsplannen 

Het ondersteuningsplan is bedoeld om de cyclus van bespreken van vragen en wensen, 

doelen stellen, actualiseren, rapporteren en evalueren gaande te houden. Het is de 

ambitie van Dichterbij dat we ervoor zorgen dat het ondersteuningsplan in samenspraak 

met de cliënt is opgesteld en dat het plan actueel is. Teams ervaren het actualiseren van 

het ondersteuningsplan in ons elektronisch cliëntendossier (ECD) als een administratieve 

last. In 2021 is daarom afgesproken dat ze dat alleen deden wanneer daar ruimte voor was. 

De focus van zorgteams lag op  

de dagelijkse zorg voor de cliënt. 

De dagelijkse zorg voor de cliënt is de kern van het werk. Het kwam er niet altijd van de 

ondersteuningsplannen te actualiseren in het systeem. Maar wanneer we begeleiders 

en verwanten ernaar vragen, zien we dat over het algemeen wél de goede dingen 

gebeuren en dat hierover ook afstemming plaatsvindt (via een telefoontje of een 

moment bij het ophalen of thuisbrengen van de cliënt bijvoorbeeld). 

Volgens de bedrijfsinformatie heeft 98 procent van de cliënten een ondersteuningsplan. 

44 procent van de plannen is korter dan een jaar geleden afgestemd met en akkoord 

gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger. De bedrijfsinformatie telt alleen de correct 

en volledig geregistreerde ondersteuningsplannen als actueel. Dat geeft een vertekend 

beeld van de werkelijkheid. Daarom kijken we daarnaast ook naar de interne audits, 

middels een steekproef. Daaruit blijkt dat 70 procent van de ondersteuningsplannen in 

2021 actueel was. Uit auditrapporten blijkt ook dat de cliënt zich over het algemeen veilig 

en goed ondersteund voelt en dat er persoonsgerichte zorg wordt geleverd.

Leven en wonen bij Dichterbij

We sluiten graag aan bij de behoeften van de cliënt. En niet alleen bij de behoefte die de 

organisatie heeft om de zorg op te knippen in dagbesteding en wonen, in weekdagen  

en weekenddagen, in kantoortijden en avonduren. Enkele jaren geleden zijn we op de 

Baersdonck in Grubbenvorst begonnen met integrale ondersteuning van cliënten. We 

sluiten 7 dagen per week, 24 uur per dag aan op wat de cliënt nodig heeft. Nog steeds 
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wordt er naar volle tevredenheid vorm gegeven aan dat idee. Begeleiders ondersteunen 

cliënten zowel bij hun woonvragen als bij hun activiteiten, in de Baersdonck én ook in de 

samenleving. Ook in Horst zijn er plannen rondom de nieuwe locatie Mikado. We passen 

de werkwijze daar al toe. Vooralsnog met kleine groepen maar het doel is dat we in  

de eerste helft van 2022 volgens de integrale ondersteuning werken. Ook op De Ziep in 

Ottersum loopt een pilot waarbij de begeleiders opnieuw op zoek gaan naar de woon-  

en leefwensen van de cliënt, in de vorm van 24-uurszorg. Ze vinden AJHMV daarbij zeer 

behulpzaam. 

Samen worden we ouder

Cliënten van Dichterbij worden steeds ouder. Dat vraagt om andere expertise van de 

begeleiders, dienstverleningscoördinatoren en regiebehandelaars. Dit is een landelijke 

ontwikkeling die we op de voet volgen. 

Cliënten hebben andere zorg nodig naarmate ze ouder worden. Ze kunnen te maken 

krijgen met dementie, maar ook met achteruitgang in gezichtsvermogen en mobiliteit. 

Daarom maken we onze gebouwen toegankelijk voor rolstoelen en rollators. 

Er is in 2021 samen met verwanten gekeken naar wat de oudere cliënt nodig heeft. Zo 

is er een goed voorbeeld van een cliënt met steeds slechter zicht waarbij de verwachting 

is dat ze uiteindelijk blind wordt. Uit gesprekken met familie bleek dat muziek al haar 

hele leven heel belangrijk is voor haar. Nu wordt er, in plaats van een visuele verwijzer, 

steeds eenzelfde liedje gezongen om een activiteit aan te kondigen.
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Melden van incidenten

Het aantal incidentmeldingen met cliënten (MIC) is de afgelopen jaren afgenomen. Er 

waren vooral minder meldingen over agressief gedrag. De ernst (van licht tot extreem) en 

de vorm van agressie (verbaal, fysiek) zijn gelijk gebleven. Bij verslikken lijkt een toename 

zichtbaar. Wat de redenen voor de daling respectievelijk stijging zijn, weten we niet exact. 

Wellicht speelt het ouder worden van de cliënten een rol. Er is bijvoorbeeld ook meer 

aandacht geweest voor omgaan met slikproblemen in 2021, waardoor er wellicht ook 

meer aandacht voor was om deze te melden.

Aantal MIC meldingen 2019 2020 2021

Agressie-Geweld 11.366 10.530 9.597

Diversen 1.537 1.530 1.449

Inname gevaarlijke stoffen 9 4 7

Medicatie 3.001 3.024 3.002

Stoten, knellen, botsen 126 90 122

Vallen 1.313 1.256 1.262

Verbranden 37 30 28

Vermissing 39 42 56

Verslikken 153 200 223

Eindtotaal 17.581 16.704 15.746

Medicatieveiligheid

Opvallend is de stijging van medicatiefouten door medewerkers bij het uitdelen van 

medicatie op (van 26 naar 32 procent). Dit kan komen door de inzet van collega’s van 

buiten het vaste team. Het aantal cliënten dat medicijnen weigert in te nemen, is sterk 

gedaald (van 16 naar minder dan 10 procent). 

Apotheek Brocacef heeft in 2021 bij 61% van de interne audits op woningen het onder- 

deel ‘medicatieveiligheid’ mee bekeken, samen met de auditoren. Voor teams is het 

prettig dat dit samengevoegd is. In 2020 was Brocacef ook (in de helft van de audit- 

momenten) aangesloten. Aandachtspunt was toen de toegang tot de medicijnkast.  
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Dit komt in 2021 nog steeds als aandachtspunt naar voren komen. In 2022 zien we 

hopelijk verbetering op de locaties waar dit in 2020 werd gevonden. Er is geadviseerd  

om dit Dichterbij breed te verbeteren. 

In 2021 zijn huisartsen op het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) aangesloten 

waardoor zij nu ook digitaal kunnen voorschrijven. In 2022 wordt elektronisch aftekenen 

naar verwachting mogelijk waardoor beter zichtbaar wordt wat er in de praktijk gebeurt 

en hoe we dat zouden kunnen verbeteren. 

Onvrijwillige zorg (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van alle cliënten van Dichterbij/STEVIG  

in het geval van onvrijwillige zorg. De Wet geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) wordt 

binnen Dichterbij/STEVIG niet uitgevoerd.

De uitvoering van de Wzd zit nog steeds in een steile leercurve, dat is landelijk zo.  

Er zijn landelijk nog geen voorbeelden en er is daarmee ook nog geen duidelijke norm. 

Dat geeft op sommige punten onduidelijkheid maar ook de kans om te leren en in de 

eigen organisatie te ontwikkelen naar eigen ambitie: een menswaardig en betekenisvol 

leven voor iedere cliënt.

Het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontving in 2020 was 210 en is in 2021 gestegen 

naar 484 in totaal. Een stijging van 274 cliënten. Voor de eerste helft van 2021 gaat het 

om 318 cliënten en in de tweede helft om 362 cliënten. In 2021 is onvrijwillige zorg voor 

de eerste helft van het jaar 423 keer ingezet en in de tweede helft van het jaar is dat 836 

keer. Opgeteld is dat 1259 keer. In 2020 was dat 1212 keer. Het aantal toepassingen is 

daarmee nagenoeg gelijk gebleven. Het totaal aantal cliënten bij Dichterbij bij wie een 

vorm van onvrijwillige zorg had kunnen worden ingezet is 2730 in 2021. De verhouding 

van het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg kreeg (484) ten opzichte van het aantal 

cliënten dat geen onvrijwillige zorg heeft ontvangen (2730) is 22% in 2021. In 2020 was 

dat over een heel jaar (210 cliënten t.o.v. 2688) 8%. 

De oplettende lezer merkt op dat de 1055 cliënten van STEVIG niet in deze analyse zijn 

meegenomen. Dat is omdat het ECD van STEVIG, Mextra, nog niet afdoende ingericht was 

in 2021. We werken er naar toe dat dit in 2022 wel zo zal zijn. 
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Bewust en eenduidig registreren (Wzd)

De toename van onvrijwillige zorg lijkt veroorzaakt door toenemende bewustwording.  

We voeren het gesprek over wat onvrijwillige zorg eigenlijk is. Daardoor is de registratie 

toegenomen. Minder aannemelijk is dat we meer onvrijwillige zorg inzetten. Uit gesprek- 

ken blijkt dat we ons meer bewust zijn van het belang van het vinden van alternatieven 

voor onvrijwillige zorg. In afstemming met begeleiders, cliënt en verwanten focussen  

de zorgverantwoordelijken op de afbouw van maatregelen. Door evaluatiemomenten 

goed vast te leggen, werken zij systematisch aan het terugdringen van maatregelen. 

Het relatief hoge aantal insluitingen heeft alles te maken met de coronamaatregelen;  

bij isolatie of quarantaine vanwege landelijke richtlijnen is dit regelmatig ingezet. 

Nog niet alle onvrijwillige zorg wordt geregistreerd; het aantal cliënten zit onder het 

verwachte aantal. Dat kan te maken hebben met een verschil in interpretatie van 

registreren door zorgverantwoordelijken. Ook haperde het ECD een aantal keer in 2021. 

Softwareproblemen bij de leverancier hebben de invoering van ECD-aanpassingen,  

die nodig waren voor de Wzd, vertraagd. 

Leren en ontwikkelen (Wzd)

De richting, ambitie en visie op onvrijwillige zorg  

zijn duidelijk beschreven. Toch kunnen medewerkers 

informatie over de Wzd niet altijd makkelijk vinden. 

Gelukkig worden de Wzd-functionarissen wel  

gevonden op de momenten dat het nodig is.  

Iedere (nieuwe) medewerker van Dichterbij  

volgt de verplichte leerlijn Wet zorg en dwang. 

Aanvullend houden de geneesheer-directeur en 

de ethisch consulente van Dichterbij periodiek 

verdiepingssessies en vragenuurtjes. 
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Zorgverantwoordelijken (en andere disciplines) kunnen op deze momenten hun vragen 

en dilemma’s voorleggen. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht, zeer gewaardeerd, 

bevorderen het implementatieproces en maken dat nieuwe regiebehandelaars zich de 

werkwijze van Dichterbij snel en goed eigen maken.

Van stuurgroep naar taakgroep Wzd
 
Dichterbij heeft tot 2021 gewerkt met een stuurgroep Wzd onder voorzitterschap van 

een zorgdirecteur die de implicaties van de Wzd in beeld bracht en een aantal beleids-

beslissingen voorbereidde. In 2021 heeft deze stuurgroep de behaalde en nog te behalen 

projectresultaten overgedragen aan de taakgroep Wzd. Deze taakgroep ondersteunt de 

directeur Expertise die namens de raad van bestuur lijnverantwoordelijk is voor de Wzd.

De taakgroep Wzd bereidt in 2022 een implementatie-impuls voor die ervoor moet 

zorgen dat taken, verantwoordelijkheden en samenwerking op de juiste plek in de 

organisatie duidelijk zijn en gestimuleerd worden. De impuls heeft als doel om 

onvrijwillige zorg af te bouwen en het gesprek over alternatieven op gang te houden. 

Moreel beraad

Een moreel beraad is een toegankelijke manier om met betrokkenen een ethische 

kwestie te bespreken. In 2021 waren er 52 moreel beraden binnen Dichterbij en STEVIG. 

Dat waren er in 2020 ongeveer even veel. 

De dialoog over menswaardigheid heeft 

binnen moreel beraad nadrukkelijk 

aandacht gehad, zodat medewerkers 

zich hier meer bewust van worden. 
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Thema’s die speelden in moreel beraden in 2021: 

Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) 

Vaak staat het dilemma autonomie versus bescherming centraal en 

daarbinnen de zoektocht naar het persoonlijke verhaal van de cliënt en  

de goede zorg die daarbij past. Een moreel beraad geeft ruimte om vanuit 

de visie te kijken op het vraagstuk. 

Overgewicht

Bij obesitas is het zoeken naar de redenen van het eetgedrag en de weging 

van de risico’s. Steeds blijkt hoe moeilijk beïnvloedbaar het eetgedrag is.  

Dat maakt het voor betrokkenen ingewikkeld. Er is weinig gespecialiseerde 

zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en morbide obesitas. 

Cliënten die het betreft zijn vaak eenzaam. We zoeken hierin verbinding 

met platform LVG en het kennisnetwerk Leefstijl. 

Verhuizen

Een dilemma doet zich voor als medewerkers ervaren dat ze de zorg die  

de cliënt nodig heeft niet kunnen bieden in de huidige setting. Is een 

verhuizing nodig of moet het team andere zorg bieden? Vaak brengt dit  

ook een facilitair vraagstuk met zich mee.  

De inzet van de digitale variant van moreel beraad is in 2021 niet veranderd. Dit bleek 

goed te werken voor medewerkers. Het online gesprek werkt het deelnemen van 

cliënten aan moreel beraad wel wat tegen. Samen met de HAN zijn we een onderzoeks- 

project ‘In goeden doen’ gestart over inclusieve morele reflectie. Dit gaat over hoe we 

kunnen reflecteren, samen met cliënten en verwanten, op wat goede zorg is.
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Steun van de cliëntenvertrouwenspersoon

In 2021 hebben 131 mensen een beroep gedaan op een cliëntenvertrouwenspersoon:  

93 cliënten, 35 ouders/verwanten/vertegenwoordigers van cliënten en 3 medewerkers. 

55 meldingen kwamen vanuit STEVIG, 76 meldingen vanuit Dichterbij. In 91 procent van 

de gevallen ging het hier (ook) om klachten.
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We willen klachten graag zoveel  

mogelijk met elkaar oplossen. 

Bij 85 procent van de klachten zijn we samen met de cliënt en verwant/vertegen- 

woordiger tot een oplossing gekomen zonder tussenkomst van de klachtencommissie. 

De cliënt/vertegenwoordiger kan overigens altijd een officiële klacht indienen. In 2020 

gingen de meeste signalen over zorg en begeleiding (29 procent), bejegening (19 

procent) of communicatie (17 procent). In 2021 waren dat ‘niet adequaat, niet zorgvuldig 

handelen’ (37 procent) en bejegening en communicatie (31 procent). In 16 procent van 

de klachten ging het over ‘niet nakomen van afspraken’.

De cliëntvertrouwenspersonen hebben 9 cases waarin sprake was van onvrijwillige  

zorg doorverwezen naar de externe cliëntvertrouwenspersonen Wzd.

Samenwerken in de 24-uurs zorgketen

In 2020 bespraken we het aandachtspunt: 

goede communicatie tussen collega’s in 

overdrachten en in samenwerkingen. Dit is 

zichtbaar belangrijk in de samenwerking 

tussen dag-, avond- en nachtzorg. In 2021 

is de samenwerking tussen de begeleiders 

van wonen en de nachtzorgmedewerkers 

daarom verbeterd. De beleving van de  

dag van de cliënt heeft immers invloed 

op zijn nachtrust en andersom. Wat moet 

de nachtzorg weten in verband met de 

nachtrust van de cliënt? En wat moet de 

begeleider weten over de nachtrust als de 

dag begint? Een mooi voorbeeld speelt in 

Velp. Daar vindt nu een warme overdracht 

plaats van nacht naar dag en van dag naar 

nacht. Het zorgt voor meer kwaliteit van 

leven van de cliënt.
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Het gesprek komt makkelijk op  

gang door deze fysieke ontmoeting.  

En er is tijd voor een doorvraag. 

Het tijdig en goed uitwisselen van kennis en kunde 

draagt bij aan de kwaliteit van zorg. De begeleiders 

van de dag kunnen de cliënt beter ondersteunen;  

ze zijn op de hoogte van eventuele voorvallen  

tijdens avond en nacht. En van dag naar nacht  

geldt dit natuurlijk ook. Daarnaast wordt veel meer 

eenheid ervaren in de 24-uurs zorgketen. 
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Ook de data die we in de nacht ophalen werden in 2021 beter inzichtelijk gemaakt en 

met de teams van de dag gedeeld en in de driehoek manager-dienstverleningscoördinator- 

regiebehandelaar besproken. Het Kennisteam Slapen boog zich over het thema Van 

nachtzorg naar nachtrust. Eind 2021 zijn we begonnen met een behoefte-inventarisatie 

van cliënten rondom nachtzorg; hoe staat het met de kwaliteit van leven tijdens de nacht? 

Betekenisvolle e-health ondersteuning

We hebben onszelf in 2021 opnieuw de vraag gesteld: hoe kunnen we de zorg slimmer 

maken. Dat geldt zeker ook voor het verhogen van de kwaliteit van zorg. Iedere cliënt 

heeft recht op beantwoording van de vraag: wat kan e-health voor mij betekenen?  

We willen graag dat e-health een integraal onderdeel is van de zorg en ondersteuning. 

Dat lukt steeds beter: begeleiders en behandelaars kijken of de zorgtechnologie van 

toegevoegde waarde is voor de cliënt. Voorbeelden hiervan zijn: in contact blijven met 

verwanten op afstand, een smart matras of een smartpad. Bekijk hier de diverse 

activiteiten die de inzet van e-health stimuleren. 

https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2021/zorg-en-technologie
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Opnieuw kortdurende buitengewone zorg

Voorheen hadden we een crisisopname waar jongeren en volwassenen met een  

matige tot ernstige verstandelijke beperking terecht konden. Deze cliënten bleven 

uiteindelijk bij Dichterbij wonen omdat doorstroom niet mogelijk bleek. Dat kwam door  

de complexiteit van de zorg en het tekort aan duurzaam passend woningaanbod.

De vraag naar crisisplekken voor de EVB+ doelgroep bleef echter bestaan, zowel intern  

als extern. Dichterbij is eind 2021 daarom opnieuw gestart met kortdurende buiten- 

gewone zorg (crisisopvang) op De Ziep voor dezelfde doelgroep. Hier wordt gewerkt 

vanuit een systemische en trauma-sensitieve benadering. Een cliënt verblijft er maximaal 

6 weken en keert daarna terug naar zijn huidige of nieuwe woonlocatie. Het team  

bestaat uit professionals met een pedagogische en verpleegkundige achtergrond. De 

gedragsdeskundige en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn nauw betrokken. 
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Verwant en het 
netwerk van de cliënt

Voor verwanten was corona ook een lastige periode. Ze misten hun familielid, 

bovendien waren ze bezorgd dat hij of zij zou terugvallen in vaardigheden door 

een tekort aan stimulans en uitdagingen. Daarom hebben we flink geïnvesteerd  

in digitaal contact, zodat dierbaren elkaar toch regelmatig konden zien.  

Tijdens een van de lockdowns mochten we in Nederland maximaal 1 bezoeker thuis 

ontvangen. Het Dichterbij-beleid was op dat moment ruimer en stond 2 bezoekers of 

meer toe waar het kon. Via de website van Dichterbij en de verwantennieuwsbrief 

hebben we iedereen op de hoogte gehouden van de coronamaatregelen bij Dichterbij. 

Cliënten en verwanten vonden het soms verwarrend als er verschil was tussen de 

maatregelen bij Dichterbij en de landelijke maatregelen. Ook waren er verschillen  

tussen locaties. 

De landelijke maatregelen zorgden regelmatig voor dilemma’s. We wilden verdere 

verspreiding van het virus voorkomen. En we wilden de kwaliteit van leven van cliënten 

op peil houden. Door goed met elkaar in gesprek te blijven en individueel afspraken te 

maken met cliënten en verwanten, hebben we zoveel mogelijk de gewenste kwaliteit 

van zorg geleverd.

We zijn daarvoor soms soepeler met maatregelen omgegaan dan ons door de overheid 

en het RIVM geadviseerd werd. We konden daarin meer lef tonen dan in 2020, toen de 

pandemie voor iedereen een complexe nieuwe werkelijkheid was en fysieke veiligheid 

het vaak nog won. Door ervaring konden we beter zien wat belangrijk was. 

Samenwerken en experimenteren

In tijden dat door landelijke maatregelen herkenbare momenten zoals de jaarlijkse 

nieuwjaarsborrel niet door konden gaan, kwamen ideeën bij elkaar en werden er ludieke 

acties opgezet. Zo is in Oss een team met een aantal bewoners en een mobiele kar naar 

de ouders en verwanten toegegaan om op afstand te proosten en wat lekkers af te 

geven. Gelukkig 2021!  
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Op diverse plaatsen zijn in coronatijd ook moestuintjes aangelegd. Iedere cliënt had een 

eigen plekje waar gezaaid, besproeid en geoogst werd. 

Samen met verwanten en het team 

werd voor dit plekje gezorgd; de cliënten 

vertellen trots te zijn op het resultaat.

 

Leren van klachten

Om op lange termijn goede kwaliteit van zorg te leveren is een goede relatie met  

cliënten en hun verwanten belangrijk. Het kan uiteraard wel eens anders gaan.  

We willen daar graag van leren. Dat doen we ook door goed te luisteren naar de  

klachten die verwanten met ons delen. 

In 2021 heeft de commissie in totaal 33 klachten van cliënten, wettelijk vertegen- 

woordigers en andere direct bij de cliënt betrokken personen ontvangen. Van de 33 

ingediende klachten waren er 31 ontvankelijk en 2 niet ontvankelijk. Er zijn in het 

verslagjaar 5 klachten ingetrokken. Dit kwam doordat het probleem inmiddels was 

opgelost.
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De klachtencommissie heeft in 2021 26 klachten behandeld, waar dat er een jaar  

eerder 12 waren. Van 4 klachten loopt de behandeling door in 2022. Van de behandelde 

klachten heeft de commissie er 14 gegrond verklaard, 6 deels gegrond en 6 ongegrond. 

Het feit dat een klacht ongegrond wordt verklaard, wil niet zeggen dat de commissie 

geen aanbevelingen aan de organisatie heeft gedaan. 

Aard van de gegrond verklaarde (onderdelen van) klachten¹

 Niet  Bejegening Niet  
 nakomen Huisvesting en adequaat/ Omgaan 
 van  Woon- communi- zorgvuldig met 
 afspraken omgeving catie handelen gegevens Overig

Totaal 7 3 14 17 3 1

Noord en midden 4 2 5 6 1 

West 2  3 5  

Oost    1  

Zuid 1 1 3 3  1

Stevig   3 2 2 0

¹Per klacht zijn meerdere opties mogelijk
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De meeste klachten vielen in de categorieën ‘niet adequaat of zorgvuldig handelen’, 

‘bejegening of communicatie’ en het ‘niet nakomen van afspraken’. Met name de 

kernwaarden open en samen lijken meer aandacht te behoeven. We hebben allemaal 

hetzelfde doel, een menswaardig en betekenisvol leven, maar in de communicatie en  

het maken van afspraken zijn er enkele verbeterpunten mogelijk: 

• Tijdige en volledige overdracht aan collega’s van gemaakte afspraken met verwanten;

• Samenwerking in 24-uurszorg;

• Tijdige en transparante communicatie met verwanten. Als een wilsbekwame cliënt  

dit niet wil, kun je bespreken wat je wel mag communiceren; 

• Rolduidelijkheid van de verwant als onderdeel van driehoek begeleider –cliënt –verwant. 

Vanuit de kernwaarde professioneel kan het helpen om proactief en service-verlenend  

te handelen, waarbij professionals naar elkaar luisteren en samen focussen op de  

meest praktische, direct toepasbare oplossing. Belangrijk daarna is om betrokkenen te 

informeren over de genomen stappen, over belemmeringen in afspraken en ontwik- 

kelingen bij de cliënt. Het gaat er hier met name ook om dat je je kwetsbaar op durft 

te stellen als organisatie, manager en begeleider. Daarbij is het belangrijker om het  

goede gesprek te voeren en samen, naast elkaar, te leren van wat er misgegaan is. 

Proactieve zorgplanning

Voor de ouder wordende cliënt en zijn verwanten, maar zeer zeker ook voor de 

begeleiders van de cliënt, is het belangrijk dat er goed met elkaar gesproken wordt over 

de wensen en behoeften van de cliënt. Ook, en juist, in de laatste fase van het leven. 

Uit moreel beraden die in 2021 gehouden zijn, blijkt dat het een dilemma kan zijn om  

vast te stellen welke grenzen er aan zorg zitten. Hoe lang ga je door, hoe ver ga je?  

Vaak gaat dit gepaard met gevoelens van onmacht. Dit is zowel voor teams als voor 

verwanten lastig. 

Soms is er ook verschil van inzicht over wat de beste zorg is. Een proactieve houding  

helpt dan. Bij aanvang van de zorg kunnen direct duidelijke afspraken gemaakt worden 

over wat men verwacht van ieders rol en hoe om te gaan met verschillen. Dit gebeurt 

nog weinig. Het lijkt er soms op dat het voor professionals ook niet altijd duidelijk is wat 

hun eigen rol is in relatie tot de rol van de verwanten. 
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Een initiatief van het Kennisnetwerk Ouderen kan helpen om duidelijkheid te geven.  

Vanaf 2022 beginnen 8 teams met proactieve zorgplanning, ook wel bekend onder  

de naam advance care planning. Ondersteund door vragenlijsten, brochures en een 

beproefde aanpak gaan zij in gesprek met kwetsbare cliënten, hun verwanten en 

wettelijke vertegenwoordigers over hoe de laatste levensjaren eruit zouden moeten  

zien. Andere zorgteams leren van de ervaringen van de 8 proefteams.  

Waardering op ZorgkaartNederland

Bij het kiezen voor een zorgorganisatie, worden steeds vaker online kanalen geraad-

pleegd. Ook ervaringen van ‘gelijken’ (reviews) zijn een belangrijk hulpmiddel in het 

selectieproces. ZorgkaartNederland is een onafhankelijke website, waarop mensen hun 

ervaringen met de zorg delen. De website biedt zo informatie om te helpen kiezen voor 

een zorgorganisatie. Dichterbij haalde via een onafhankelijk onderzoeksbureau extra 

waarderingen op om tot een representatief cijfer te komen. Dichterbij kreeg in 2021  

een gemiddeld cijfer van 7,9 uit 51 waarderingen. 
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Informatie voor nieuwe verwanten

Als iemand bij Dichterbij ‘in zorg’ komt, is er veel informatie die Dichterbij met hem  

of haar (en de familie) deelt. Om al die informatie op een overzichtelijke manier aan  

te bieden, ontwikkelden we een toegankelijk introductieboekje. Ze vinden er onder  

meer algemene informatie over Dichterbij, hoe zaken geregeld zijn, contactgegevens  

als ze ergens mee zitten of willen meepraten over Dichterbij. Grotendeels dezelfde 

informatie werd gebundeld op een nieuwe pagina op onze website, zodat ook huidige 

cliënten en verwanten deze kunnen benaderen.  

Familievereniging Dicht-bij

Familievereniging Dicht-bij is voor verwanten een aanspreekpunt, vraagbaak en 

ontmoetingsplaats. Juist het ontmoeten was door corona lastig. De algemene  

ledenvergadering was zowel in 2020 als in april 2021 online. Gelukkig vond de 

ledenvergadering in oktober 2021 wél in ontmoeting met elkaar plaats.  

De Familieverenging presenteerde daar hun beleidsplan. Ook vertelden de 

cliëntvertrouwenspersonen over hun rol en werk. 

welkom fijn dat je er bent!
Jouw boekje met informatie 

over de zorg bij Dichterbij
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welkom fijn dat je er bent!
Jouw boekje met informatie 

over de zorg bij Dichterbij
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Zorgprofessional

De druk op zorgmedewerkers was groot in 2021. Door een hoog ziekteverzuim en 

quarantainemaatregelen, de krapte op de arbeidsmarkt en de gestegen uitstroom 

van medewerkers was het een grote uitdaging om de roosters rond te krijgen. 

Dankzij de toewijding en inzet van onze medewerkers en ook flexkrachten en 

zzp’ers lukte het om er elke dag te zijn voor cliënten. 

Iedereen stond klaar om elkaar te helpen als het nodig was. Zorgmedewerkers draaiden 

extra diensten, ondersteunende medewerkers hielpen de collega’s in de zorg. Dat is fijn, 

daar zijn we dankbaar voor. Minder prettig is dat cliënten veel nieuwe gezichten zagen. 

En dat er bij de zorgmedewerkers minder ruimte is geweest om aan hun persoonlijke 

ontwikkeling en teamontwikkeling te werken. Zij hebben zich – logisch en terecht - 

vooral gefocust op het op peil houden van de kwaliteit van zorg en de afstemming daar- 

over met verwanten. Ze hadden minder tijd om te werken aan bijvoorbeeld de focus-

punten die benoemd zijn voor 2021. We vinden het belangrijk dat ook voor deze nodige 

focus ruimte gemaakt kan worden.  

In- en uitstroom van medewerkers

Bij Dichterbij zijn in 2021 689 zorgmedewerkers weggaan maar we hebben ook 780 

nieuwe medewerkers aan kunnen trekken. Voor de ondersteunende functies begonnen 

64 nieuwe medewerkers en verlieten 47 medewerkers Dichterbij. Op de introductiedag 

voor nieuwe medewerkers vertellen nieuwe mensen vaker dat ze uit andere sectoren, 

zoals zakelijke dienstverlening en ICT bij Dichterbij in de zorg komen werken. 

Mede door corona zagen we een toename in de vraag van het aantal zij-instromers.  

We zagen dit als een mooie kans om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen  

door meer talenten aan te nemen, en hen zelf (versneld) op te gaan leiden. Doel was  

om in 2021 100 zij-instromers aan te nemen binnen Dichterbij als (ondersteunend) 

begeleider in opleiding. Uiteindelijk zijn er 38 zij-instromers aangenomen, waarvan er  

in december 2021 nog 36 in dienst waren. Doorlopend blijven we met medewerkers 

die parttime werken in gesprek over de vraag of ze, tijdelijk of voor langere termijn, 

meer uren zouden willen werken in de zorg. Daar wordt ook, meestal tijdelijk, gehoor 

aan gegeven. 



38

Samen leren en ontwikkelen

Teamreflecties vormen een belangrijk onderdeel in de leer- en verbetercyclus van 

Dichterbij. In 2021 zijn er weinig teamreflectieverslagen geschreven. De reden is duidelijk: 

teams zijn veel minder samen geweest en de druk op zorgmedewerkers was over het 

algemeen groot. Maar vooral met betrekking tot de directe zorg is toch ruimte gemaakt 

om met elkaar te spreken over belangrijke onderwerpen: wat is de impact voor cliënten, 

hoe kunnen we de zorg samen zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de 

cliënt, hoe bespreken we dit met verwanten, hoe gaat het met collega’s en hoe kunnen 

we er voor elkaar zijn? 

Uit de audits blijkt dat bij 60 procent van de teams medewerkers goed of voldoende 

reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg. Ook bewaakt, beheerst en 

verbetert 33 procent van de teams systematisch de kwaliteit en veiligheid van zorg.  

Er kan dus meer aandacht gaan naar een meer methodische manier van reflecteren.  

In weinig teams is gericht stilgestaan bij de vragen: wat doen we, wat doen we goed  

en wat kan beter? 

Vanuit ‘Als je het mij vraagt’ streven  

we open communicatie na en blijven  

we met elkaar in gesprek. 

In de audits over 2021 werd door medewerkers aangegeven dat vaker en kritischer 

constructief feedback aan elkaar gegeven mag worden. Het is duidelijk dat reflectie niet 

altijd in een bepaalde vorm zichtbaar is, maar dat er belangrijke momenten van terug- 

en vooruitkijken zijn, wordt door medewerkers beaamd. 

Teamreflectie en het geven en ontvangen van feedback heeft voor 2022 de aandacht  

van de directeuren en managers. Dit vraagt vooral om een lokale aanpak. Ook managers 

werken relatiegericht: ieder team heeft iets anders nodig om te kunnen ontwikkelen. In 

regio West zijn managers gestart met het voeren van individuele ontwikkelgesprekken. 
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Dit wordt als zeer positief ervaren. In 2022 gaat dit binnen deze regio op grotere schaal 

plaatsvinden. In regio Zuid vindt onderzoek plaats naar het middel teamreflectie en 

waarom dat beperkt wordt gebruikt. En binnen Expertise worden de teambijeenkomsten 

een jaar lang vooruit gepland. Dit maakt het makkelijker om ook echt ruimte te maken 

voor reflectie. Aandachtspunt binnen Expertise is om gericht te reflecteren, bijvoorbeeld 

op focuspunten uit het team-ontwikkelplan. 

Feed forward bij Expertise

Binnen Expertise zijn de zogenaamde feed-forward gesprekken gevoerd tussen  

directeur en manager en 2 vertegenwoordigers van elk team van gedragsdeskundigen. 

Deze gesprekken waren onderdeel van het ontwikkeltraject voor regiebehandelaars  

‘Sterk Staan’. De regiebehandelaars geven aan dat de feed-forward gesprekken  

meerwaarde hebben. 

Gehoord worden, tijd nemen voor 

elkaar en relevante thema’s bespreken, 

werkt verbindend. 

De gesprekken bevorderen nabijheid: onvoorwaardelijke steun van de manager en 

directeur én onderlinge steun. Deze gesprekken zullen in 2022 worden voortgezet. 

Bekwaam en bevoegd blijven

Tijdens de audits wordt bestudeerd of de verplichte scholing van medewerkers  

up-to-date is. Op het gebied van veiligheid en preventie en bedrijfshulpverlening (BHV) 

was de scholing in 2021 bij 41 procent van de medewerkers op orde (In 2020 was dat  

70 procent). 11 locaties hadden geen BHV-er. Locaties zonder BHV-er houden vaak geen 

oefeningen, hebben geen actueel bedrijfshulpplan en instrueren medewerkers niet over 

brandveiligheid. In 2022 start een traject om dit aan te pakken. 
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Ook de scholing van voorbehouden en risicovolle handelingen bleek in 2021 minder  

goed op orde dan in 2020. Het toedienen van medicatie was bij 52 procent op orde  

(2020: 79 procent), bij het uitvoeren van de Wet zorg en dwang was dit 66 procent  

(2020: 71 procent). Als reden geven medewerkers dat ze zich bekwaam voelen, dat de 

gegevens in het leerportaal van Dichterbij niet kloppen of dat ze niet in de gaten hadden 

dat de bevoegdheid verlopen was. Er is een periode in 2021 geweest dat de scholingen 

niet doorgingen in verband met corona. Ook de werkdruk en druk op de roosters  

heeft gezorgd voor andere prioriteiten dan het volgen van scholingen. In diverse regio’s 

worden verbeterplannen gemaakt om te kunnen voldoen aan de scholingsverplichting.

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van een nieuw leer- 

managementsysteem. Vanuit dit systeem krijgen medewerkers een melding als de 

verplichte scholingen verlopen zijn. Dit zal naar verwachting voor een verbetering zorgen. 

Het nieuwe leerportaal werd eind 2021 beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers. 

Continuïteit van zorg

Zowel het kort als lang ziekteverzuim is in 2021 opgelopen. Corona, overbelasting  

als gevolg van onderbezetting, belemmerde samenwerking binnen het eigen team  

(door het houden van de verplichte afstand) en het ervaren van een grote afstand tot  

de leidinggevende zijn belangrijke oorzaken voor het verzuim. 

Verzuim (excl. zwangerschap) tot en met geselecteerde periode en 2 volle kalenderjaren terug.
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Om het verzuim naar beneden te krijgen en de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, 

is een aantal activiteiten ondernomen: 

Waar teams eerder zelf hun roosters maken, doet een operationeel planner 

dit nu samen met een afgevaardigde van het team. Dit ontlast de teams. 

Ook de inzet van een afdelingsassistent ontlast de zorgmedewerkers. Zij 

nemen taken als huishoudelijk werk en boodschappen doen uit handen van 

zorgmedewerkers en maken bijvoorbeeld een wandeling met de cliënt of 

spelen een spelletje. De eerste ervaringen zijn positief. Zorgmedewerkers 

ervaren een vermindering van de werkdruk wanneer de afdelingsassistent 

goed is ingewerkt.

In 2021 hebben we veel gedaan om nieuwe medewerkers aan te trekken 

en om medewerkers te behouden. Voorbeelden zijn campagnes rond 

instroom, trajecten voor zij-instromers, het direct aanbieden van contracten 

voor onbepaalde tijd aan nieuwe medewerkers en het bieden van veel 

ontwikkelmogelijkheden. Lees meer over hoe we medewerkers binden en 

boeien. 

https://www.dichterbij.nl/jaarverslagen/jaarbeeld-2021/binden-en-boeien-van-medewerkers
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Bijstaan van medewerkers

De inzet van het bedrijfsopvangteam (BOT) is in 2021 belangrijk geweest. In totaal 105 

medewerkers hebben een beroep gedaan op het BOT, flink meer dan de 61 in 2020. In 

veel gevallen ging het over agressie, bedreiging en suïcidepogingen. Daarnaast heeft het 

team ook 227 gesprekken in verband met corona gevoerd. In veel gevallen gebeurde dit 

op aanvraag van de manager. 

Regulier inzet BOT 

Dynamisch verbinden

Dynamisch verbinden gaat over samenwerken, met als doel om cliënten nog beter te 

ondersteunen. Binnen elk proces is sprake van 3 rollen: degene die iets wil (initiator), 

degene die daar iets mee doet (actor) en degene die ondersteunt (ondersteuner). Het 

vormt een goede basis voor het continu verbeteren en het oplossen van vraagstukken  

in de organisatie. Het is een sterk instrument om verbeteringen en veranderingen in de 

uitvoerende driehoek te borgen. De teams kijken zelf, in driehoeken, wat hun belang- 

rijkste leerpunten zijn, reflecteren met elkaar en waar het kan met cliënten en verwanten. 

Samen gaan ze met de leerpunten aan de slag. Daarbij nemen ze ook cijfers over 

bijvoorbeeld meldingen incidenten en de analyse daarvan mee.
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Hoewel de driehoeken over het 

algemeen goed samenwerken, zien  

we op sommige plekken het belang  

van rolduidelijkheid. 

Dit is bijvoorbeeld gebleken bij de invoering van de visie op onvrijwillige zorg, nood-

zakelijk door de Wet zorg en dwang (Wzd). Teams die volgens de systematiek van 

dynamisch verbinden werken, begrijpen de Wzd beter en passen die toe in de geest  

van de visie op onvrijwillige zorg. Op deze plekken vindt waardevolle dialoog en goede 

samenwerking plaats. 

Rollen zijn minder duidelijk bij de overdacht van dag- en nachtzorg. Het ontbreken van  

een goede overdracht heeft een aantal keer geleid tot een incident. Zowel dag- als 

nachtzorg voelen het belang van een goede overdracht, maar het is zoeken naar wie 

vanuit het dynamisch verbinden initiator en wie de actor is. 

Bij STEVIG is door dynamisch verbinden het vakmanschap succesvol doorontwikkeld. Dat  

is bijvoorbeeld gedaan door goed te letten op de samenstelling van het team, ook op 

dagelijkse basis. Denk hierbij aan de juiste man-/vrouwverhouding of aan de verhouding 

van ervaren en onervaren medewerkers. Vakmanschap is meer dan alleen kennis, het 

gaat hier om de professionele houding, over er voor elkaar zijn en elkaar ondersteunen 

zonder de taak van de ander over te nemen.

Warm welkom voor nieuwe medewerkers

In 2021 zijn we verder gegaan met het neerzetten van Dichterbij als aantrekkelijke 

werkgever. Dat is onder meer gebeurd via de campagne Dichterbij en !K waarin 

medewerkers vertellen waarom ze zo graag bij Dichterbij werken. De campagne 

heeft geleid tot een nog betere zichtbaarheid en naamsbekendheid van Dichterbij. 

Geïnteresseerden kunnen sinds 2021 via de Dichterbij site weer zoeken op vacatures  

bij hen in de buurt. Ook lokaal hebben we actief geworven.



44

Meer dan 50 procent van de nieuwe medewerkers besluit in de eerste 3 maanden of ze 

willen blijven, zo blijkt uit onderzoek. Daarom is de eerste indruk belangrijk. Sinds begin 

2021 geeft Dichterbij nieuwe collega’s al een vroeg warm welkom via een introductie-

app. Met deze app leren ze stap-voor-stap de wereld van Dichterbij kennen. Dat kan al 

beginnen vanaf 30 dagen voor de eerste werkdag. Er openen steeds nieuwe hoofd- 

stukken met informatie die op dat moment interessant is. Ook is er veel praktische 

informatie te vinden en geven we handige tips. 

Zo raken nieuwe medewerkers  

bekend met wie we zijn, wat we  

doen en hoe we dingen aanpakken. 
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Eenmaal begonnen, helpen we nieuwelingen op weg via een vernieuwd introductie-

programma. Onderdeel daarvan is een introductiedag. Daarop maken nieuwe mede-

werkers kennis met onderwerpen als intranet, vitaliteit en leren en ontwikkelen en 

mogen ze een ervaringsdeskundige het hemd van het lijf vragen. Ook binnen het eigen 

team streven we naar een goede introductie. Om teams daarbij te ondersteunen, is in 

2021 een nieuwe handreiking voor inwerken ontwikkeld. In 2021 is de training ‘Als je  

het mij vraagt’ een vast onderdeel geworden van die introductie. 

Warm welkom voor zij-instromers 

Zij-instromers werken bij Dichterbij op een locatie en volgen een opleiding die aansluit  

bij hun kwaliteiten en talenten en bij de behoefte van Dichterbij. We zorgen voor een 

duurzame match tussen zij-instromers en Dichterbij, zodat we collega’s ook na de 

opleiding behouden. Dit doen we onder meer door een verbeterde selectieprocedure, 

langere inwerktijden, goede begeleiding en scholing op maat. 

Leerwerktraject EVB+

In 2021 zijn 18 medewerkers begonnen aan een nieuw leerwerktraject tot (onder- 

steunend) begeleider EVB+. Medewerkers ontwikkelen zich via deze opleiding en delen 

hun opgebouwde kennis en kunde over deze specifieke doelgroep met hun collega’s. 

Regiebehandelaars gaan ‘Sterk Staan’

Werken aan een menswaardig en betekenisvol leven van cliënten vraagt veel kennis 

en kunde vanuit verschillende invalshoeken. Om dit beter te borgen heeft Dichterbij  

een aantal jaren geleden de rol van regiebehandelaar ingevoerd. Hij of zij is 

verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenhang in het zorginhoudelijk beleid. 

Samenwerking tussen de regiebehandelaar en andere betrokkenen is daarbij essentieel. 

Om in hun rol te groeien, hebben de regiebehandelaars het traject ‘Sterk Staan’ gevolgd.  

In dat ontwikkelprogramma hebben ze gewerkt aan bewustwording van hun eigen 

invloed en hun onderlinge verbinding verstevigd. Begin 2022 wordt dit traject afgerond  

en de impact ervan geëvalueerd. 
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Behoefte aan ruimte en contact 

In 2021 is er, zo blijkt uit audits, veel behoefte geweest aan onderling contact, aan rust 

en minder werkdruk, aan balans in werk en privé. Daarnaast verlangden medewerkers 

naar de goede balans tussen het primaire proces en secundaire werkzaamheden, zoals 

administratie en het bijhouden van organisatie-zaken, zoals intranet en mail. 

Teams geven terug in de audits dat ze graag ruimte krijgen om van de standaard binnen 

Dichterbij af te mogen wijken, als ze daar goede redenen voor hebben. Het mogen 

repareren van dingen die kapot zijn, wordt als voorbeeld genoemd. Nu neemt de manager 

het besluit hierover. Deze vraag komt in diverse teams, rollen en functies terug. 

Op teams die weinig steun nodig lijken te hebben en waar het al heel lang heel goed gaat 

werd in 2021 vaker noodgedwongen een beroep gedaan als er nergens anders meer 

ruimte was. Juist deze teams werden als de meest flexibele gezien en kregen daardoor, 

begrijpelijk, vaker te maken met wisseling van managers of regiebehandelaars. Tijdens 

het tweede jaar van de pandemie is zelfs bij deze teams de rek er wel uitgegaan. 
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Het was een aanhoudende sprint in de vorm van een marathon. In 2022 letten we erop 

dat de managers een kleiner aantal medewerkers ondersteunen dan ze in voorgaande 

jaren deden. Dat realiseren we door het aannemen van meer managers en management 

trainees. 

Het belang van nabijheid

Binnen STEVIG wordt met aandacht gewerkt in driehoeken, vanuit het dynamisch 

verbinden, tussen de dienstverleningscoördinator als coach, de manager die het proces 

volgt en de medewerker. 

Zo raken medewerkers vanuit 

zichzelf gemotiveerd om zich te 

ontwikkelen. 

Voor vakmanschap is het bij uitstek belangrijk dat ieder in de juiste positie (van de  

driehoek) gaat staan. Daardoor kan de manager werken vanuit nabijheid. 

Nabijheid betekent ook dat je als manager organiseert dat de dienstverleningscoördinator 

genoeg ruimte heeft om de medewerkers te coachen tijdens het werk. De valkuil van 

de manager is om onder druk zich toch op bedrijfsvoering te richten. Bijvoorbeeld om 

roosters rond te krijgen in het geval van veel verzuim. Als de manager het voor elkaar 

krijgt om van nabijheid topprioriteit te maken, dan werkt dat beter voor iedereen.

In 2021 is er vanwege het belang van nabijheid bij STEVIG voor gekozen om één manager 

verantwoordelijk te maken voor alle behandelaars. En om in 2022 een extra manager aan 

te nemen voor de teams. 
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Als je het mij vraagt

‘Als je het mij vraagt’ (AJHMV) is onze methode om onderzoekende en waarderende 

gesprekken te voeren. In 2021 is de training AJHMV een vast onderdeel geworden van de 

introductie van nieuwe medewerkers. Ook zijn managers opgeleid als aandachthouders 

van AJHMV. Hiermee borgen we het cliëntperspectief en vraaggericht handelen steviger  

in de organisatie.

In 2021 waren er 5 toegewijde AJHMV-coaches die deze methode verder implemen-

teerden. In 2022 groeit dit team en worden ze omgedoopt tot leercoaches die  

medewerkers helpen naast AJHMV ook dynamisch verbinden, relatiegericht werken  

en logisch redeneren goed onder de knie te krijgen. 

Verpleegkundige kennis en kunde

In 2021 zagen we opnieuw de leeftijd van cliënten stijgen, wat gepaard gaat met  

ouderdomsklachten waar de organisatie van oudsher niet op ingericht is. Ook het 

verplaatsen van zorg van huisartsen en ziekenhuis naar de langdurige zorg speelt hier  

een rol in. Dichterbij heeft veel agogische opgeleide medewerkers maar minder  

klinisch opgeleiden.

 

In 2021 zijn er binnen verschillende regio’s van Dichterbij verpleegkundige poules opgezet 

of is een plan gemaakt om daarmee in 2022 te beginnen. Door de poules kunnen alle 

teams gebruikmaken van de kennis en kunde van verpleegkundigen, ook op locaties waar 

voornamelijk agogisch geschoolde medewerkers werken. In 2021 hebben de verpleeg-

kundigen in de poules actief ondersteund bij de beheersing van het coronavirus. Zo 

hebben ze cliënten getest en gevaccineerd in de eigen woning. Dat zorgde voor rust voor 

de cliënten. 

Naast deze verpleegkundige poules hebben we ingezet op het scholen van medewerkers 

in logisch redeneren. Logisch redeneren zorgt er voor dat professionals dezelfde taal 

spreken waardoor onnodige fouten voorkomen worden. Het helpt bij het op de juiste 

manier interpreteren van de situatie en het onderbouwd nemen van een besluit. De 

doorstroom van medewerkers maakt dit tot een continu punt van aandacht. 
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Meldingen incidenten door medewerkers

In 2021 zijn er 330 (exclusief STEVIG) Medewerker Incident Meldingen (MIM) geweest.  

De meldingen hadden vooral betrekking op agressie van een cliënt. Bij een Melding 

Incident Cliënt (MIC, zie hoofdstuk Cliënt) kan aangevinkt worden of er ook sprake is  

van een MIM. Het aantal keer dat dit is aangevinkt in het MIC formulier in 2021 is 796 

(inclusief 33 van STEVIG). Er wordt vaker aangegeven dat er sprake is van een MIM dan 

dat er daadwerkelijk een MIM-formulier wordt ingevuld. Er is daardoor geen goed beeld 

van het aantal en de aard van de medewerkers incidenten. In 2021 zijn voorbereidingen 

gestart voor de aanschaf van een systeem, waarbij je beide meldingen in één keer doet. 

Steun van de 

medewerkersvertrouwenspersoon  

In 2020 hebben 79 medewerkers een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon.

Dit is ongeveer net zoveel als in 2020. In verreweg de meeste gevallen ging het om 

samenwerking en bejegening.
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Organisatie

Alleen met voldoende en goed opgeleide professionals die goed samenwerken 

(met de cliënt, verwanten en met elkaar) kunnen we de cliënt de zorg en  

ondersteuning geven die nodig is. Daarom investeren we in het aantrekken 

van talenten, in de ontwikkeling van medewerkers en in de onderlinge  

samenwerking. Ook investeren we in innovatie en zorgen we ervoor dat onze 

professionals in een veilige omgeving en op een veilige manier hun werk kunnen 

doen en goede ondersteuning vanuit de organisatie krijgen. 

In 2021 hebben we opnieuw gezien dat medewerkers van Dichterbij het hart op de goede 

plaats hebben, zowel bij het hoogwater als bij corona. Als er crisis is, staat iedereen klaar 

om er samen voor te gaan. 

Omgaan met corona

In 2021 is het noodscenario voor heel Dichterbij herzien. Aan het eind van het jaar is  

het in werking gezet, toen de druk op de roosters ongekend hoog werd. In het corona-

overleg bekijkt de directie wekelijks, rekening houdend met de adviezen van het medisch 

overleg, hoe we de zorg voor cliënten kunnen garanderen, en zeker ook de gezondheid 

en het welzijn van medewerkers. Besluiten worden altijd zorgvuldig afgestemd met de 

geneesheer-directeur en de raad van bestuur. 

In 2021 zaten sommige regio’s op het randje van een zorginfarct, maar we wisten het  

in veel gevallen met eigen medewerkers op te lossen. Het centrale flexpunt, dat de  

inzet van medewerkers coördineert, had hierin een groot aandeel. Teams hielpen elkaar 

onderling en we maakten ook dankbaar gebruik van zzp’ers en medewerkers van de 

serviceorganisatie. Hoewel we onrust onder cliënten zoveel mogelijk probeerden te 

beperken, ontstond er op sommige locaties toch een behoorlijke verstoring van de rust 

van cliënten. 
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Het vaccinatieteam heeft ervoor 

gezorgd - met veel extra inzet van 

medewerkers uit alle delen van de 

organisatie - dat cliënten zo snel 

mogelijk geprikt zijn.

Dat gaf cliënten veel rust en droeg enorm bij aan de kwaliteit van zorg. Het was mooi om 

te zien dat het vaccinatieteam doordrenkt was van de gedachte van continu verbeteren. 

Werkte de rij wachtenden de eerste avond niet goed? De route binnen het gebouw voor 

de tweede avond werd er de volgende dag direct op aangepast. 

Aanpak van een crisis

We hebben in 2021 ongelooflijk veel geleerd over ondersteuning in drukke, onover- 

zichtelijke en snel veranderende situaties. De regionale coronaregisseurs spanden zich 

samen met managers in om het coronabeleid zoveel mogelijk op maat toe te passen bij 

de inzet van medewerkers. We hoorden organisatie-breed ook de roep om eenduidigheid 

en eenvoud als het gaat om bijvoorbeeld isolatie- en quarantaineregels. Niet elke 

manager ging daar op dezelfde manier mee om en het was niet altijd duidelijk wie de 

vraag kon beantwoorden. In 2022 evalueren we Dichterbij-breed wat we kunnen leren 

van crisismanagement en scherpen we crisisplannen verder aan. 

Serviceorganisatie werkt mee in de zorg

Medewerkers van de serviceorganisatie werden begin en eind 2021 gevraagd om mee te 

werken in de zorg. Veel medewerkers gaven gehoor aan de oproep. In het begin van het 

jaar liep de match van vraag en aanbod nog niet zo goed. Eind 2021 waren we al beter in 

staat om de puzzel te leggen. Door de andere manier van samenwerken hebben mensen 

elkaar beter leren kennen en meer inzicht gekregen in hoe het werkt op ‘de werkvloer’. 
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De serviceorganisatie doet nu minder beroep op de aanwezigheid van begeleiders bij 

allerlei projecten. Er wordt naar andere manieren gezocht om de inbreng vanuit de teams 

mee te nemen, zonder ze daarmee te belasten. Dat is winst. 

Optimalisatie schoonmaakdienstverlening

In 2021 zijn alle schoonmaaktrainingen voor huishoudelijk medewerkers in eigen beheer 

van Dichterbij uitgevoerd. Een deel van de eigen medewerkers heeft zelfstandig de 

besmettingsschoonmaak uitgevoerd, hiervoor werden eerder externe partijen ingezet. 

Eigen medewerkers worden ervaren als zorgvuldiger bij het schoonmaken. Ook is het fijn 

dat alle ruimten in de woning bekend zijn bij de medewerker en er geen ‘vreemde’ op de 

woning komt gedurende quarantaine in de woning.

Nieuwe strategie vastgesteld

In mei 2021 hebben we de herijkte strategie van Dichterbij vastgesteld: Wij zijn Dichterbij! 

Hierin staat beschreven waar Dichterbij voor staat, wat onze drijfveren en doelstellingen 

zijn. De komende jaren geven we uitvoering aan de strategie. In drie ontwikkellijnen 

hebben we op hoofdlijnen vastgelegd hoe we dat doen. De ontwikkellijnen worden in de 

Dichterbij agenda vertaald naar concrete activiteiten. Dit proces is goed van start gegaan 

en wordt in 2022 voortgezet en geconcretiseerd in elke RVE. 
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Aandacht voor veiligheid en preventie 

Het is belangrijk om de bedrijfshulpverlening, brandpreventie en noodplannen in geval  

van bijvoorbeeld brand op orde te hebben. Bij de audits in 2021 bleek de blusapparatuur 

in orde bij 97 procent van de locaties en was 96 procent van de nooduitgangen vrij van 

obstakels. Zorgwekkend zijn andere bevindingen. Slechts 50 procent van de teams die 

ge-audit zijn, houdt een jaarlijkse brandoefening. In 2020 was dit 64 procent, in 2019  

76 procent. Ook de scores bij bedrijfsnoodplannen (60 procent had dit in 2021 op orde)  

en het instrueren van medewerkers op brandveiligheid (67 procent) waren laag. 

De scholingen omtrent bedrijfshulpverlening (BHV) en veiligheid en preventie was slechts 

bij 37 procent van de locaties op orde. Corona is hier slechts gedeeltelijk debet aan. 

Diverse scholingen gingen weliswaar niet door, maar er is ruimte geweest om de 

scholingen in te halen. De organisatie was in 2021 niet proactief met (brand)veiligheid 

bezig. Er is naar aanleiding van deze auditresultaten aanvullend contact opgenomen met 

de betrokkenen om goed te begrijpen waar de schoen wringt en wat zou kunnen helpen. 

In 2022 komt een plan tot stand waardoor de aandacht opnieuw op dit onderwerp 

gevestigd wordt. Stapsgewijs wordt daarin uitgelegd wat de woningen moeten  

en wanneer, wat er van hen verwacht wordt en hoe ze dit moeten doen. Er is ook 

voldoende informatie over wat ze kunnen doen als het hen niet lukt en wie ze kunnen 

bereiken ter ondersteuning. 
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Belangrijk om te weten

Intranet is meer en meer hét communicatiekanaal binnen Dichterbij. Het wordt door 66 

procent van de 5181 gebruikers actief gebruikt. Met name de nieuwsberichten in de 

categorie ‘belangrijk om te weten’ trekken medewerkers naar het intranet. Deze worden 

goed gelezen. 

De informatie op het intranet groeit gestaag. Dit brengt problemen met zich mee. Oude 

informatie gaat niet spontaan weg, soms zien medewerkers ook door de bomen het bos 

niet meer en vinden ze niet wat ze nodig hebben. Dat is een risico, want veel afspraken 

en protocollen staan op intranet. Dit signaal wordt regelmatig doorgegeven. 

Op het intranet van Dichterbij staat ons beleid. Dat beleid is niet altijd makkelijk vindbaar, 

ook niet altijd is duidelijk of het om de actuele versie gaat. Bovendien staat een deel 

van de documenten in de docutheek, die via intranet bereikbaar is. In 2022 gaat een 

projectgroep aan de slag met vernieuwing van de beleidsinformatie op intranet.  

Gelukkig hebben we de FrontOffice. De medewerkers hier helpen onder meer mede- 

werkers die op intranet verdwaald zijn. De FrontOffice ondersteunde in 2021 ook op  

tijden dat ze normaal gesloten zijn. Ook namen de medewerkers eerstelijns telefonie  

en administratief werk waar voor sommige afdelingen. De FrontOffice nam ook de 

technische ondersteuning voor het thuiswerken als taak op zich.  

Inrichting informatieveiligheid

Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker. Daarom willen we dat alleen mede-

werkers bij cliëntinformatie kunnen die deze cliënten daadwerkelijk kennen. Dat regelen 

we via ‘In één keer goed autoriseren’ (IEKGA). Eind 2021 zijn de eerste medewerkers 

overgezet naar deze manier van autoriseren. Zij hebben toegang tot cliëntgegevens op 

basis van hun functie, rol, locatie en het team waarin ze werken. Ook werken we aan de 

inrichting van nieuwe mobiele werkplekken. Vanaf eind 2021 zijn we begonnen met de 

uitreiking van persoonlijke laptops en telefoons aan medewerkers. 



56

In 2021 zijn er 18 data-incidenten gemeld. 3 daarvan zijn bij de Autoriteit Persoons- 

gegevens gemeld. Het valt op dat dit een laag getal is. We hebben in 2021 een chief 

information security officer aangetrokken die samen met de functionaris gegevens- 

bescherming en de privacy-coördinator de aanpak van deze incidenten goed 

georganiseerd heeft. In de helft van de gevallen ging het om een data-incident dat  

direct opgelost kon worden. Bij 2 meldingen betrof het een incident van een andere 

organisatie waar Dichterbij bij betrokken is. 

Medewerkers lijken zich steeds meer 

bewust te zijn van het belang van 

informatieveiligheid.

Het aantal meldingen neemt toe, ook komen er steeds meer vragen over of iets wel of 

niet een datalek is. In 2022 wordt het onderwerp informatieveiligheid Dichterbij-breed 

verder opgepakt. 

Bron van kennis en kunde

Expertise wil dat de expertisemedewerker zichtbaar de bron van kennis en kunde is  

voor mensen die vragen hebben. Kennisdeling vindt plaats vanuit vakgebieden en 

kennisnetwerken. Deze kennis is echter niet altijd actueel. Ook lijkt het lastig om de  

juiste kennis bij de juiste medewerker te krijgen. Het project Kennisdelen Dichterbij wil 

kennis makkelijk vindbaar maken en ook duidelijk maken welke kennis individuele 

expertisemedewerkers hebben. 

In 2022 wordt op intranet een overzicht gegeven van alle kennisnetwerken en vak- 

groepen, inclusief contactgegevens. Ook gaat het leercentrum de kennisnetwerken  

en vakgroepen begeleiden om effectief kennis te delen. In het nieuwe leerportaal  

komt voor elk vakgebied een leerlijn. Medewerkers kunnen daarmee ontdekken  

welke kennis ontbreekt en deze kennis aanvullen. In 2022 begint er een proef met  

de eerste leerlijn. 
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Professioneel ondersteunen

Medewerkers van Dichterbij zijn verplicht om signalen en vermoedens van ongewenst 

gedrag en/of seksueel misbruik direct te melden bij het Meldpunt Misbruik van Dichterbij. 

In 2021 zijn er 102 meldingen binnengekomen. Het aantal meldingen daalt sinds 2018.  

Of er daadwerkelijk minder ongewenst gedrag plaatsvindt, is moeilijk te zeggen. Het kan 

ook zijn dat medewerkers niet goed op de hoogte zijn. Ook hier is belangrijk dat de juiste 

informatie makkelijk te vinden is. Onderzoek wijst daarnaast uit dat er bij mensen met 

een verstandelijke beperking een structurele ondermelding is van grensoverschrijdend 

gedrag (Heestermans, van den Boogaard en Embregts 2015). Dat zou bij Dichterbij ook 

aan de orde kunnen zijn. 

Meldingen van misbruik

Bij ongeveer 20 procent van de meldingen wordt een begeleider beschuldigd. Zulke 

meldingen verdienen vanwege de gevoeligheid bijzondere aandacht. Dichterbij wil ervoor 

zorgen dat medewerkers zich professioneel bezig kunnen houden met het ondersteunen 

van de cliënten. Maar we hebben ook een belangrijke rol in het beschermen van mede-

werkers tegen valse beschuldigingen. Er is een toegewijde HR business partner betrokken 

bij meldingen waarbij een medewerker betrokken is. Zo wordt er direct geleerd van 

eerdere casuïstiek. De medewerker en de betrokken manager kunnen rekenen op onder- 

steuning van de HR business partner in het proces.

140

105

70

35

0

2017 2018 2019 2020 2021



58

Een open en professionele cultuur is essentieel voor een veilige zorgrelatie. Medewerkers 

moeten ook goed weten wat een veilige zorgrelatie inhoudt en wat ze moeten doen  

bij overschrijdend gedrag. Eind 2021 is het initiatief genomen om de glijdende schaal  

van passend gedrag binnen de normale zorgverlening tot grensoverschrijdend gedrag in 

de praktijk te onderzoeken. Dit geven we vorm in 2022, mede ook omdat de inspectie  

op een andere manier gaat toezien op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Leren van incidenten

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

lijkheid van het team en de manager. Bij een ernstig incident of calamiteit, of een 

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

de incidentcommissie het incident. 

Het doel van incidentonderzoek is  

om daarvan te leren en te verbeteren. 

De incidentcommissie onderzoekt welke kernoorzaken ten grondslag liggen aan het 

incident. De betrokken medewerkers maken op deze kernoorzaken een verbeterplan. In 

sommige gevallen zijn we verplicht om incidenten te melden bij inspectie. De inspectie 

ontvangt dan ook het rapport van het onderzoek.

   Mogelijk geweld 

 Mogelijke calamiteit in de zorgrelatie

Gemeld bij IGJ 1  2

 Hier was inderdaad sprake  Bij deze onderzoeken

 van een calamiteit was inderdaad sprake

  van geweld in de 

  zorgrelatie.

Intern onderzoek 6 1 

Incidenten onderzocht door de incidentcommissie in 2021
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In een deel van de onderzoeken die in 2021 gedaan zijn, blijken dezelfde thema’s, 

kernoorzaken en verbeteracties terug te komen. Waar het team zelf leert van het  

incident en het onderzoek, wordt dit niet altijd breder in de organisatie geleerd,  

waardoor het later op een andere plek toch weer voorkomt. De vraag rijst en blijft:  

hoe kunnen we als hele organisatie leren van incidentonderzoek?

Samenwerken met ervaringsdeskundigen

Naast wetenschappelijke en professionele kennis wordt ervaringskennis belangrijker. 

Dichterbij en STEVIG hebben in totaal 4 ervaringsdeskundigen. Deze cliënten delen  

hun ervaringen in workshops en presentaties voor onder andere studenten en denken 

mee in projecten en commissies van Dichterbij. 

De ervaringsdeskundigen worden steeds beter zichtbaar. In 2021 hebben zij onder  

meer meegewerkt aan de introductiedagen van nieuwe medewerkers, les gegeven  

aan zij-instromers en meegedacht in projecten over onder meer kwaliteit en veiligheid, 

onvrijwillige zorg, duurzaamheid en ethische kwesties. Ervaringsdeskundigen werken  

ook steeds meer samen met casemanagers bij Dichterbij. 
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Samenwerking 
met anderen

Goede samenwerking in de buurt helpt om cliënten te ondersteunen bij een 

menswaardig en betekenisvol leven. We werken samen met professionele 

partners, maar ook met bewoners en vrijwilligers. 

Huisartsen in de buurt

Veel cliënten wonen in de wijk en gaan naar de lokale huisarts. Bij sommige zorgvragen  

is aanvullende expertise van een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) van Dichterbij 

nodig. In veel gevallen verloopt die samenwerking goed. Maar soms is er een spannings-

veld in verband met oude afspraken tussen huisartsen en AVG. Dit speelt bijvoorbeeld in 

Boxmeer. Cliënten daar gaan nu tijdelijk naar een huisarts in Gennep, maar dat betekent 

wel extra reistijd. Voor cliënten is dat een vervelende situatie.

Gezinshuizen en dagbestedingen 

We werken samen met 9 gezinshuizen. Hier wonen cliënten van Dichterbij. De gezins-

huizen zijn zelfstandig maar Dichterbij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van  

zorg die ze leveren. Daarom gaan managers van Dichterbij regelmatig in gesprek met  

de eigenaren van gezinshuizen. In 2021 hebben we een audit uitgevoerd bij hen.  

De belangrijkste aandachtspunten daaruit zijn het methodisch werken met een onder- 

steuningsplan en het rapporteren op doelen.  

Veel cliënten van Dichterbij gaan naar een dagbesteding van onderaannemers.  

Sommigen daarvan hebben een keurmerk. Dit overhandigen ze jaarlijks aan Dichterbij.  

De onderaannemers die geen keurmerk hebben, nemen vanaf 2022 deel aan de 

tweejaarlijkse cyclus van audits van Dichterbij. 
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Bijzondere samenwerkingen in de omgeving

Noord-Limburg kreeg in juli 2021 te maken met overstromingen. Dit zorgde voor een 

intensief contact tussen het crisisteam van Dichterbij met de Veiligheidsregio Limburg-

Noord en alle gemeenten waar locaties van Dichterbij gevestigd zijn. Alle betrokken 

medewerkers hebben de cliënten van de getroffen locaties geëvacueerd naar opvang-

locaties zoals vakantiepark Roompot en ons eigen Mikado. Mede dankzij de inzet en 

flexibiliteit van de medewerkers is er een enorme prestatie geleverd.

Mooi Maasvallei

Mooi Maasvallei is een overleg waarin de lokale politiek, zorg- en welzijnsinstellingen, 

onderwijsorganisaties en Rabobank aan tafel zitten om tot een uitvoeringsagenda te 

komen. Deze is gericht op het op de kaart zetten van de regio Mooi Maasvallei. Tot  

deze regio behoren de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Boxmeer, Gennep  

en Bergen. Het overleg bestaat uit een plenaire vergadering waarin de deelnemende 

partijen op (bij voorkeur) bestuurlijk niveau zijn aangesloten en drie steungroepen. 

Cecile Stallenberg, lid van raad van bestuur, neemt namens Dichterbij deel aan de plenaire 

overleggen en de steungroep Gezondheidsnetwerken (GNW). Deze steungroep wil alle 

burgers in de regio een zo goed mogelijk perspectief geven op een goed leven volgens de 

elementen van Positieve Gezondheid. Door meer en beter samen te werken in de keten. 

Het uitgangspunt is om vanuit bestaande zorgvragen van bewoners een omslag te maken 

naar preventie en ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat bewoners zolang dit kan in hun 

vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Mikado-school Gennep

Mensen ontwikkelen zich, gaan door levensfases en hebben dus behoeften en wensen 

die gaandeweg veranderen. Daarom verdienen cliënten ondersteuning die meebeweegt, 

vanuit een integrale blik die traditionele domeinen van de zorg overstijgt en de expertise 

van diverse organisaties verbindt. In 2021 zijn zorgorganisaties Dichterbij en UniK  

en de Mikado-school in Gennep met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking.  

Naar verwachting wordt in 2022 concreet hoe die samenwerking eruit gaat zien. 
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Samenwerken met jongeren

Het technasium is een onderwijsvorm binnen havo en vwo waarbij onderzoek en ontwerp 

centraal staat. Dichterbij werkt samen met 2 technasiumscholen. Jongeren maken kennis 

met wat we doen en andersom levert het ons slimme ideeën op. Scholieren zijn in 2021 

met meerdere opdrachten binnen Dichterbij aan de slag gegaan. Zo is rondom eten een 

aantal initiatieven gerealiseerd. Scholieren hebben een app ontwikkeld waarmee cliënten 

kunnen kiezen wat en met wie ze willen eten. Ook is een digitaal eetpaspoort gemaakt, 

waarmee de cliënt een gerecht naar wens kan kiezen. Daarnaast hebben scholieren een 

bestelzuil ontworpen, waarmee je op een leuke manier je eten kunt bestellen. De samen-

werking met de technasiumscholen krijgt in 2022 een vervolg.

Ervaringsdeskundige Anneke was betrokken bij het technasium-project: “Ik vind het heel 

goed dat leerlingen in contact komen met cliënten en leren dat het niet eng is. Ze hebben 

echt geluisterd naar onze wensen en adviezen. Als een product niet bij de cliënt past, dan 

is het niet haalbaar. Je gaat op zoek naar wat mogelijk is.”

Betrokkenheid van de buurt

Als Dichterbij proberen we ons te verbinden met de buurt. Dat varieert van elkaar hallo 

zeggen tot de organisatie van een buurtfeest. Buurtbewoners helpen vaak graag als dat 

kan. Dat bleek in 2021 bij het hoogwater maar ook bij het afgaan van een brandalarm  

op een locatie van Dichterbij. Diverse buurtbewoners kwamen informeren of ze konden 

helpen. 

Ook tijdens de NL-doet dag kwamen 

buurtbewoners bij woonlocaties  

vragen of ze konden helpen. Een goede 

buur is beter dan een verre vriend.



64



65

Externe visitatie

Elke twee jaar organiseert Dichterbij een externe visitatie. Minimaal twee 

externen ontmoeten collega’s van Dichterbij over het kwaliteitsrapport. De 

visitatie wordt afgesloten met een advies van de bezoekers. Het betrekken  

van zo’n extern perspectief bevordert ons leer- en ontwikkelvermogen. 

De externe visitatie vond deze keer plaats op 19 april 2022. Het visitatieteam bestond  

uit vijf externen van Amarant, een collega-instelling in de gehandicaptenzorg. Een cliënt, 

verwant, manager, teamleider en beleidsadviseur hebben op deze dag gesproken met  

de raad van bestuur, een cliënt, verwant, begeleider, dienstverleningscoördinator, regie- 

behandelaar, manager en enkele anderen van Dichterbij. Na een gezamenlijk gesprek 

over de ervaringen van 2021, spraken de uitvoeringsdriehoek en de ondersteunings-

driehoek (intern en extern) met elkaar over diverse thema’s. Daarna hebben de externe 

collega’s samen besproken welk advies ze Dichterbij konden meegeven. 

Waar Dichterbij trots op mag zijn, volgens het externe visitatieteam, is de voelbare 

saamhorigheid. Dit lezen ze ook terug in het kwaliteitsrapport. Ook de duidelijke koers  

viel hen op, net zoals daadkracht waarmee zo nodig in het belang van de cliënt wordt 

afgeweken van landelijk beleid. Daarnaast werd benoemd dat het dynamisch verbinden 

een krachtig instrument is. En dat mede daardoor medewerkers de ruimte voelen om  

de cliënt zorg op maat te geven.

Verbeterpunten die het externe visitatieteam noemt voor het kwaliteitsrapport, is dat de 

daadkracht, het enthousiasme en de trots die wel overkomt in de dialoog niet voldoende 

terug te zien is in het rapport. Deze feedback hebben we direct kunnen meenemen in  

het rapport.

Daarnaast geven ze terug dat de verdeling van de organisatie in zorgregio’s en STEVIG tot 

verkokering kan leiden. Het is nodig om aandacht te hebben voor de verbinding tussen 

deze resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE), zodat er niet teveel versnippering 

plaatsvindt en men van elkaar kan leren, ook in de kleine dingen die ertoe doen. Door  

alle betrokkenen werd de visitatie ervaren als een waardevol, mooi en open gesprek.



66



67

Interne dialoog
Op 12 april, 25 april en 10 mei 2022 vond de interne dialoog over het 

kwaliteitsrapport 2021 plaats vanuit diverse perspectieven. De raad van bestuur 

sprak met interne stakeholders: de raad van toezicht, de geneesheer-directeur, de 

zorgdirecteuren, directeuren van de serviceorganisatie en met een afvaardiging 

van de ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR). Ook de adviseurs kwaliteit 

en veiligheid waren bij deze gesprekken aanwezig.

Tijdens deze momenten kregen de deelnemers eerst een korte toelichting op hoe het 

rapport tot stand is gekomen en wat de grootste verschillen zijn ten opzichte van de 

vorige jaren. Daarna bespraken we het conceptrapport. De centrale vraag die daarbij  

op tafel lag was hoe we als organisatie kunnen leren en verbeteren. Wat doen we? Wat 

doen we goed? En wat kan beter? 

De interne stakeholders gaven allen complimenten over de leesbaarheid van het rapport. 

Het rapport geeft een goed beeld van de organisatie en ze waarderen de openheid 

waarmee het rapport geschreven is. Zowel de punten om trots op te zijn worden 

benoemd, als ook de kritische punten. 

Het viel de medezeggenschap op dat teamreflectie, de positie van de manager en het 

belang van nabijheid, het aanpassen van de zorg voor de ouder wordende cliënt en het 

verloop van medewerkers meer aandacht behoeft. Over dat laatste zijn ze regelmatig  

in gesprek met de directeur HR van Dichterbij. Dat geeft een gevoel van grip. 

Met de directie is een MT-overleg gewijd aan het bepalen van de focuspunten voor 2022. 

Een waardevolle oefening waarvan het resultaat terug te lezen is in het laatste hoofdstuk 

van dit rapport. 

De CR geeft aan dat ze een aantal zaken heel belangrijk vindt en dat ze graag zou zien  

dat dit prioriteit krijgt. Het gaat dan om actuele ondersteuningsplannen, belang van audits 

en teamreflecties. De OR sluit hierbij aan, en zet met name teamreflectie op nummer 1.

In alle gesprekken die gevoerd zijn over de kwaliteit bij Dichterbij kwam het gevoel  

van waardering en trots terug. Heel veel gaat heel goed. Ook terugkerend was het 

uitgesproken voornemen om dit zo te houden en zelfs waar mogelijk te verbeteren. 

We willen leren van waar het goed gaat. En daar meer van doen. 



68



69

Focuspunten 2022

Het uitgangspunt bij het aanbrengen van focus voor 2022 is een fijne dag voor 

de cliënt, iedere dag weer. Daarnaast vinden we een fijne werkomgeving voor 

de medewerkers van Dichterbij heel belangrijk. Zodat we het beste van onszelf 

kunnen geven, elke dag weer. 

In 2022 hebben we daarom voor  

de hele organisatie focus op hoe  

we samenwerken, wat we leren van  

wat we doen en welke vorm we  

daaraan geven. 

In het belang van kwaliteit en veiligheid is het belangrijk dat de PDCA-cirkel rond 

gemaakt wordt: welke focus hebben we, wat doen we, hoe kijken we samen terug  

op wat goed gaat en op wat aandacht verdient. We richten ons op elke dag een  

beetje beter. Vanuit relatiegericht werken vinden we het belangrijk dat elke regio,  

en daarbinnen elk team, met elkaar in verbinding staat om samen te kijken naar wat  

ter plaatse nodig is.

Dichterbij-breed krijgt de 24-uurs zorgketen met name aandacht. Het is belangrijk dat 

dag-, avond- en nachtzorg goed op elkaar afgestemd zijn om vanuit de behoeften van  

de cliënt de goede dingen te blijven doen. En zo de cirkel rond te maken. 
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Herijkte strategie

In 2021 is de strategie van Dichterbij herijkt:

Leven en Wonen bij Dichterbij 

We sluiten aan bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarin is de woon- en 

leefomgeving elementair: we geven vorm en inhoud aan innovatieve 

ideeën, waar de wensen van de cliënt nog nadrukkelijker centraal staan. 

Want iedere wens, behoefte en talent is uniek en samen kijken we hoe 

we daar invulling aan geven.

We werken samen aan slimme huisvesting die bijdraagt aan de zorgvraag 

én aan de sociale vraag. Dit realiseren we met behulp van programma’s 

voor innovatie en onder-zoek om het leven en wonen te verbeteren. 

Daarvoor is het belangrijk dat al onze medewerkers onze ambitie en 

doelstellingen kennen, omarmen en samen werken aan plannen en doelen. 

Want alléén met samenwerken komen we verder, kunnen we innovaties 

toepassen en wordt het gebruik van mensgerichte technologie mogelijk.

Samenwerken in de keten

We zijn nieuwsgierig naar nieuwe of andere zorgvragen, zorgen voor 

continuïteit; en we onderzoeken en we werken aan oplossingen. We gaan 

uit van datgene wat de cliënt en zijn netwerk nodig hebben: meedoen in 

de maatschappij, ieder met zijn of haar eigen unieke talenten, iedereen 

op zijn of haar eigen manier. Kijken naar wat wél kan. 

Dat vraagt om duurzame regionale samenwerking. Niet alleen in de zorg-

keten, maar juist ook in het brede sociale domein en voor alle levensfasen, 

24 uur per dag, 7 dagen per week.
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Kennis en expertise delen vanuit vakmanschap en leiderschap

Er zit veel kennis en ervaring in onze organisatie als het gaat om cliënten 

met een intensieve zorg- of begeleidingsvraag. Vanuit het perspectief  

van de cliënt zelf hoeft de zorgvraag helemaal niet ingewikkeld te zijn.  

Wij willen onze kennis actief delen met andere partijen om de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Leven en wonen

Betrokken Professioneel

Samen werken
in de keten

Kennis en
expertise delen

Open Samen

Waardigheid
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