
JAARVERSLAG 2017

Een gewoon leven
voor bijzondere mensen



Voorwoord

Dat lukt steeds beter. Cliënten waren in 2017 tevredener over hun leven dan in 2016. 

Ze kunnen meer zelf bepalen, hebben minder vrijheidsbeperkingen en leven gezonder. 

Maar er is ook nog veel te doen. Veel cliënten bijvoorbeeld willen graag een eigen 

woonplek. We werken daar hard aan, onder meer door groepswoningen om te 

bouwen naar individuele woonvormen. En meedoen in de buurt en in de samenleving 

is nog niet voor elke cliënt vanzelfsprekend. 

 

In dit jaarverslag vertellen cliënten Jan en Alex en verwant Truce hoe zij hun wensen 

hebben waargemaakt. Ook lees je hoe wij cliënten ondersteunen. Dat doen we door 

goed naar hen en hun verwanten te luisteren, door daar lokaal en flexibel op in te spelen 

en door innovatieve concepten en hulpmiddelen in te zetten. Kwaliteit, veiligheid en 

professionaliteit zijn daarbij de randvoorwaarden.  

In 2018 ontwikkelen we ons verder richting een organisatie die nieuwsgierig is naar 

wensen van cliënten, verwanten en medewerkers en leergierig is om steeds te 

verbeteren. Samen zorgen we voor een gewoon en fijn leven voor bijzondere mensen.

We wensen je veel leesplezier!

Raad van Bestuur Dichterbij
Hans de Veen

Cecile Stallenberg

Wakker worden, opstaan. Heerlijk, een nieuwe dag! Leuke dingen doen en 
nieuwe dingen ontdekken, met vertrouwde gezichten om je heen. Dat is wat Jan, 
Alex, Elly, Bianca, Jonno, Gustavo en alle andere mensen met een verstandelijke 
beperking graag willen. Ze willen fijn leven, meedoen, eigen keuzes maken en 
hun dromen waarmaken. Wij ondersteunen hen daarbij, elke dag opnieuw.

JAARVERSLAG 20172



12Ga naar pagina

Rustig aan doen?
Niks ervan, lekker werken!

11 18

19

Ga naar pagina Ga naar pagina

Ga naar pagina

Medewerkers spelen in op 
veranderende cliëntvragen

Dichterbij en 2017
in cijfers

Hier werken we aan
in 2018

VG-OPBOUW
VAN CLIËNTEN

18

AANTAL DAGBESTEDINGSLOCATIES
VAN DICHTERBIJ

AANTAL WOONLOCATIES
VAN DICHTERBIJ

221,8 MILJOEN EURO
OMZET

AANTAL CLIËNTEN
DAT WOONT
BIJ DICHTERBIJ

AANTAL LIKES
FACEBOOK-PAGINA
‘ALS JE HET MIJ VRAAGT’

3 MILJOEN EURO
RESULTAAT

144 MILJOEN EURO
PERSONEELSKOSTEN

medewerkers | 2017

Dichterbij en 2017 in cijfers

cliënten | 2017

AANTAL FTE
MEDEWERKERS: 2.552

AANTAL
LEERLINGEN: 125

AANTAL
STAGIAIRES: 150

VERHOUDING MEDEWERKERS 
VROUW / MAN

79%

21%

130

800

GEMIDDELDE
CLIËNTTEVREDENHEID
VAN NIEUWE CLIËNTEN7.7

GEMIDDELDE LEEFTIJD
VAN CLIËNTEN DIE
WONEN BIJ DICHTERBIJ

46,6
JAAR

2.217

14K

VG 1-3 24%

VG 4 14%

OVERIG 1%VG 8 9%

VG 7 19%

VG 6 21% VG 5 12%

90% ZORGPERSONEEL VS.
10% ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 90%
10%

VG 1 51,29
VG 2 79,29
VG 3 412,20
VG 4 313,98
VG 5 255,45
VG 6 467,56
VG 7 430,68
VG 8 191,62
OVERIG 15,39
TOTAAL 2.217,47

8 16Ga naar pagina Ga naar pagina

Een droomruimte
om trots op te zijn

Jan beslist nu zelf
of hij meedoet

7 15Ga naar pagina Ga naar pagina

Als je het mij vraagt…
realiseren we steeds meer wensen!

Innovatieve oplossingen
voor een beter leven
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Als je het mij vraagt…
realiseren we steeds meer wensen!

Frans wil graag op een zorgboerderij werken. Jongeren in een woning in Nijmegen 

willen samen op vakantie. Gilbert wil een keer kapitein op een boot zijn. En ouders 

willen graag een fijne woonomgeving voor hun kinderen. Met ‘Als je het mij vraagt’ 

realiseren we grote en kleine wensen. We achterhalen wat cliënten willen, wat ze 

nodig hebben en wat ze zelf kunnen. Hun wensen en talenten staan centraal, niet hun 

beperking. 

Inspelen op wensen
‘Als je het mij vraagt’ verbetert de kwaliteit van leven van cliënten, want het zorgt 

ervoor dat teams de goede gesprekken voeren met cliënten en verwanten. Daardoor 

weten we wat er leeft en waaraan cliënten behoefte hebben. Met (nieuwe) diensten, 

vastgoed en scholing spelen we daarop in. Zo weten we dat cliënten en verwanten 

het fijn vinden om vaste begeleiders te hebben en dat veel cliënten graag zo zelfstan-

dig mogelijk willen wonen. 

Ondersteuning
Het is de bedoeling dat teams ‘Als je het mij vraagt’ minimaal eens per jaar toepassen. 

Dat gebeurt nog niet overal. Om medewerkers te ondersteunen, kunnen ze zich 

scholen in het voeren van het goede gesprek, in het stellen van de goede vragen en in 

goed luisteren. Ook cliënten en verwanten kunnen deze scholing volgen. Daarnaast 

krijgt elk team een gespreksleider en procesbegeleider om ‘Als je het mij vraagt’ 

succesvol te laten verlopen.

Met de unieke methode ‘Als je het mij vraagt’ achterhalen én 
realiseren we wensen van cliënten en ontwikkelen we hun talenten. 
Dat doen we samen met verwanten, vrijwilligers en de buurt. 

Dichterbij kreeg bij de Gouden Oor 

Award Zorg 2017 een nominatie en 

eervolle vermelding voor ‘Als je het 

mij vraagt’. De Gouden Oor Award 

is de jaarlijkse prijs voor organisaties 

die uitblinken in het luisteren naar 

klanten. We zijn supertrots dat we 

dit met zijn allen bereikt hebben! 

6 Lees en bekijk mooie verhalen op de site van ‘Als je het mij vraagt’ 

https://goudenoor.nl/
https://goudenoor.nl/
http://www.alsjehetmijvraagt.nl
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl


Een droomruimte
om trots op te zijn

Als je de snoezelruimte binnenkomt, stap je in een compleet andere wereld. Het licht is 

gedempt, er zijn projecties van bewegende beelden, het is kleurrijk, er klinkt zachte 

muziek en het waterbed nodigt uit om te liggen. Cliënten genieten met volle teugen van 

de zintuigelijke prikkels. Hier kunnen ze volledig zichzelf zijn. Ze ontspannen, maar worden 

ook uitgedaagd met bijvoorbeeld spelmateriaal. 

Intensief traject
“Snoezelen heeft een meerwaarde voor cliënten bij wie belevingsgerichte activiteiten 

belangrijk zijn”, zegt Truce van den Berg, moeder van Harm. “Daarom heb ik een 

snoezelruimte als wens ingebracht bij ‘Als je het mij vraagt’.” Ook medewerkers van 

Dichterbij waren enthousiast. Samen volgden ze een intensief traject van zoeken naar 

een geschikte ruimte en naar geld. De ruimte werd gevonden bij dagbesteding 

Dopheide, Stichting SamenLeven leverde een belangrijke financiële bijdrage, het 

bedrijf Snoezelrijk dacht mee over de inrichting en leverde de materialen.  

Droomruimte
Sinds december 2017 is de snoezelruimte in gebruik. Cliënten van de dagbesteding en 

uit de omgeving vinden het heerlijk om er te ontspannen. Truce is terecht trots op het 

resultaat. “Ik zie dat het voor cliënten een echte droomruimte is.”

Kijk die lampjes, die kleuren, die bubbels. Luister naar de mooie 
muziek. Voel die sprieten, grappig! Dagelijks genieten cliënten van 
de nieuwe snoezelruimte in Gennep. Dankzij ‘Als je het mij vraagt’.

8 Ben je nieuwsgierig naar de snoezelruimte? Bekijk dan dit filmpje. En nog veel meer bijzondere verhalen! 

http://stichtingsamenleven.nl
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/truce-en-jenny/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag


Medewerkers spelen in op 
veranderende cliëntvragen

Waar het ene team oudere cliënten ondersteunt, begeleidt een ander team jongeren 

om hun weg in de maatschappij te vinden en werkt een derde team met cliënten met 

ernstig meervoudige beperkingen. Ieder team is anders en heeft andere behoeften. 

Daarom heeft elk team in 2017 in een ontwikkelplan geschreven wat het nodig heeft 

om hun cliënten goed te kunnen ondersteunen. Vanuit dit plan gaan medewerkers 

aan de slag met hun eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Teams en mede-

werkers hebben zelf de regie, Dichterbij ondersteunt en faciliteert.

Ouder wordende cliënt
In de teamontwikkelplannen kwam een aantal teamvragen vaak terug, zoals de 

behoefte aan kennis en vaardigheden over de ouder wordende cliënt. Daarom 

hebben we in 2017 samen met onderwijsinstellingen nieuwe opleidingen ontwikkeld 

en een congres gehouden over de ouder wordende cliënt: ‘Een goede oude dag, zo 

doen we dat!’. Dit congres is wegens succes herhaald in 2018. Veel medewerkers 

bezochten ook ‘Dag Mama’, een theatervoorstelling en workshop over dementie. 

Daarnaast ondersteunden we twee dementietafels van Familievereniging Dicht-bij.

Ontwikkeling naar zelforganisatie
Een nieuw sociaal intranet helpt medewerkers ook om zich te ontwikkelen. In 

kennisgroepen kunnen ze kennis ophalen over specifieke thema’s, vragen stellen en 

ervaringen delen. Ook computersystemen ondersteunen zelforganisatie. Zo kunnen 

medewerkers met een nieuw roosterprogramma vooruitplannen, zelf diensten 

roosteren en de bezetting beter inschatten. Dat is gunstig voor de cliënt (de planning 

sluit beter aan bij zijn behoeften), de medewerker (betere balans werk en privé) en 

de organisatie (besparing personeelskosten door efficiëntere planning).

Cliëntvragen veranderen. Medewerkers ontwikkelen kennis 
en vaardigheden om daar goed op te kunnen inspelen. 
Ook zelforganisatie en betere processen helpen daarbij. 

Op het symposium Buitengewoon 

Natuurlijk deelden we onze kennis 

over de zorg voor mensen met een 

ernstige verstandelijke beperking en 

moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Daarover hebben we veel geleerd op 

De Ziep, waar deze mensen vrij leven 

in een beschermde omgeving. 

Lees en bekijk mooie verhalen op de site van ‘Als je het mij vraagt’ 10

http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/
https://www.dichterbij.nl/actueel/vrij-leven-beschermde-omgeving/p2/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/actueel/vrij-leven-beschermde-omgeving/p2/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/de-ziep/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag


Rustig aan doen?
Niks ervan, lekker werken!

Veel mensen willen het na hun 65e graag wat rustiger aandoen, maar Alex denkt 

daar heel anders over. Hij is bij BuitenGewoon begonnen en nooit meer weggegaan. 

Want hij vindt het er prachtig. Voor de begeleiders was het even wennen dat Alex 

graag meer wilde werken, maar hijzelf vindt het “mooi!”. Inmiddels is hij 70 en nog 

steeds volop aan het werk. 

Cliënten betrokken
Bij de kinderboerderij luisteren ze sowieso goed naar wat cliënten willen. Tijdens ‘Als 

je het mij vraagt’-gesprekken zeiden cliënten dat ze het moeilijk vonden dat ze niet 

betrokken werden als er dieren weggingen. Kwamen ze op maandag op de boerderij 

en ontdekten ze dat er bijvoorbeeld een koe weg was. Dat gebeurt nu niet meer. 

Cliënten worden overal bij betrokken. Ook de dierenarts komt gewoon overdag. 

Cliënten kunnen dan zelf kiezen ze er wel of niet bij willen zijn. 

Veel bezoek
Tegenwoordig komen er ook veel mensen van buitenaf naar de kinderboerderij om 

te genieten van de dieren. Bianca geeft dan rondleidingen. Alweer een ‘Als je het mij 

vraagt’-wens die uitgekomen is!

Alex kreeg op zijn 65e verjaardag het mooiste cadeau 
dat hij zich kon wensen: een volledige werkweek op 
kinderboerderij BuitenGewoon in Velp.

Bekijk het filmpje van Alex en Bianca. Ook Jonno werkt met plezier bij kinderboerderij BuitenGewoon.12

http://www.alsjehetmijvraagt.nl/doorwerker-alex/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/bianca/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/jonno/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/kinderboerderij-buitengewoon/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag


Innovatieve oplossingen
voor een beter leven

E-healthtoepassingen kunnen het leven van mensen met een verstandelijke beperking 

vrijer, veiliger, leuker en gezonder maken. Een GPS-tracker bijvoorbeeld geeft bewe-

gingsvrijheid. De Tovertafel laat mensen lachen en maakt hen actief. In Quli kunnen 

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

En talloze apps helpen cliënten om zelfstandiger te leven. Steeds meer cliënten en 

medewerkers maken gebruik van deze en andere technologische toepassingen. 

E-healthcoördinatoren stimuleren en helpen hen. En via een uitleenservice kunnen teams 

ontdekken of een toepassing interessant is voor hun cliënten. Lees meer over e-health.

De Baersdonck 
E-health passen we ook toe in innovatieve woon- en leefconcepten als De Baersdonck 

en De Ziep. In De Baersdonck wonen sinds oktober 2017 cliënten met een lichte 

verstandelijke beperking die behandeld zijn voor complexe problematieken. Zij zijn klaar 

voor een nieuwe stap in hun leven en willen graag deel uitmaken van de maatschappij. 

Begeleiders helpen cliënten om aan te sluiten bij de dorpsactiviteiten en ondersteunen 

dorpsbewoners in het omgaan met deze bijzondere mensen. Dat lukt: cliënten werken 

bij lokale organisaties en worden betrokken bij activiteiten in het dorp. 

Reflecteren en leren 
Op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn in 2017 veranderingen doorgevoerd die 

passen binnen het vernieuwde landelijke kwaliteitskader gezondheidszorg. Zo vinden 

op alle niveaus reflecties plaats om te leren. Individueel gebeurt dit met cliënten via 

Ben ik tevreden? (BIT), op teamniveau met cliënten en verwanten via ‘Als je het mij 

vraagt’, teamreflectie en interne audits. Op regionaal en centraal niveau vinden 

reflecties plaats met de medezeggenschap. Ook is een externe visitatie gehouden, 

waarbij externe deskundigen Dichterbij onder de loep hielden.

Nieuwe woon- en leefconcepten en e-healthtoepassingen 
geven cliënten een beter leven. Ook op het gebied van 
kwaliteit en veiligheid hebben we innovaties doorgevoerd.

Dichterbij investeert in wetenschap-

pelijk onderbouwde kennis en kunde 

over mensen met een verstandelijke 

beperking. Zo zijn we aangesloten bij 

de academische werkplaats Sterker op 

eigen benen van het Radboudumc. In 

2011 hebben we de bijzondere 

leerstoel ‘Mensen met een verstande-

lijke beperking: psychopathologie en 

behandeling’ ingesteld aan de 

Academische Werkplaats Leven met 

een verstandelijke beperking (AWVB) 

bij Tranzo (Tilburg University). Sinds 1 

januari 2018 dragen alle bij de AWVB 

aangesloten partijen gelijkwaardig bij 

aan deze leerstoel.

Lees en bekijk mooie verhalen op de site van ‘Als je het mij vraagt’ 14

http://www.alsjehetmijvraagt.nl/tovertafel/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/themas/zorginnovatie/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/de-baersdonck/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/de-ziep/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.vgn.nl/thema/273
http://sterkeropeigenbenen.nl/
http://sterkeropeigenbenen.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag


Jan beslist nu zelf
of hij meedoet

Jan heeft door zijn beperking veel zorg nodig. Die krijgt hij met veel liefde van 

mensen uit zijn omgeving. Maar zelf kunnen aangeven wat je wil, zelf de regie 

hebben, dat zou wat zijn. Met de Kojo kan het. De Kojo is een computer die je 

met je ogen bestuurt. Met behulp van spelletjes leer je de computer spelender-

wijs bedienen. Door naar één punt te kijken, geeft de computer een reactie. 

In een deuk
Jan kijkt bijvoorbeeld naar het beeldscherm. Daarop is een deur te zien. Na drie 

seconden naar die deur kijken, komt er opeens een paard naar binnen gelopen.  

Jan ligt dan in een deuk. Jan bepaalt zelf of hij naar het scherm blijft kijken of niet en 

dus ook of het paard tevoorschijn komt of niet. Jan leert zo om zelf keuzes te maken 

en bepaalt zelf of hij meedoet. Dat zorgt voor meer plezier en meer eigen regie. 

Meerdere voordelen
De Kojo zorgt niet alleen voor meer plezier en meer eigen regie, Jan traint ook zijn 

aandacht en alertheid. En hij traint zijn hoofdbalans door het gebruik van de 

oogbesturing.

Jan kon door zijn motorische beperkingen zelf geen keuzes 
maken of wensen aangeven. Dankzij de Kojo kan hij dat nu wel. 
Dat maakt een wereld van verschil. 

Bekijk ook filmpjes over het leven van Elly en Gustavo16

https://www.dichterbij.nl/als-je-het-mij-vraagt/elly/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
https://www.dichterbij.nl/als-je-het-mij-vraagt/gustavo/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag


Hier werken we aan
in 2018

‘Als je het mij vraagt’ is en blijft dé methode voor teams om met cliënten en verwanten in gesprek te 

gaan over wensen en talenten, over mogelijkheden en kansen. Bij alles wat we doen, vragen we ons 

af: wat wil de cliënt? Hij heeft de regie, maakt zijn eigen keuzes, wij ondersteunen hem om een 

volwaardige plek in de samenleving te hebben. Daarbij zetten we ook e-health en domotica in. 

Ontwikkeling van medewerkers
Cliënten worden ouder, de zorgvraag complexer, de vraag naar individueel wonen neemt toe en ook 

kinderen en jongeren met een beperking willen meedoen in de maatschappij. Dat heeft consequenties 

voor de zorg en ondersteuning. Die wordt specialistischer. In teamontwikkelplannen geven teams aan 

wat zij als team en individu nodig hebben om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag. Dat faciliteren 

we, onder meer door scholing en kennisdeling. 

Ondersteuning van zelforganisatie
Teams regelen steeds meer zelf. Ze willen daarbij wel duidelijke kaders, zo geven ze aan. Die gaan we 

in 2018 samen met hen vaststellen. Slimme softwarepakketten en informatietools ondersteunen 

teams bij zelforganisatie. In 2018 gaan we ervoor zorgen dat medewerkers hiermee steeds beter 

leren omgaan. Ook investeren we in de verdere vereenvoudiging van processen, het overboord zetten 

van onnodige regels en vraaggerichte ondersteuning van zorgmedewerkers door de ondersteunende 

diensten. Zo hebben medewerkers in de zorg zo veel mogelijk tijd voor de cliënt. 

Inspelen op nieuwe zorgvragen
We willen snel en passend inspringen op zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking. 

In 2018 stellen we een helder en eenduidig dienstenoverzicht op, op basis van de behoeften van de 

verschillende doelgroepen. Ook ontwikkelen we nieuwe of aangepaste zorgconcepten. 

In 2018 ontwikkelen we ons verder in leren en reflecteren, in 
luisteren naar cliënten en verwanten en in zelforganiserend werken. 
Steeds met als doel dat cliënten zo fijn en normaal mogelijk leven. 
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Wil je meer weten?
Ga dan naar www.dichterbij.nl, 
www.alsjehetmijvraagt.nl of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/alsjehetmijvraagt

https://www.dichterbij.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.alsjehetmijvraagt.nl/?utm_source=website%20dichterbij&utm_medium=jaarverslag
http://www.facebook.com/alsjehetmijvraagt

