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Samenvatting 
Reinaerde geeft in het kwaliteitsrapport zicht op de kwaliteit van de ondersteuning en zorg en op de kwaliteit van bestaan van 

cliënten over het verslagjaar 2017. Goede kwaliteit in Reinaerde is: de juiste begeleiding en zorg SLIMM* organiseren en 

goed uitvoeren. In 2017 is het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg geïmplementeerd. Dit past goed in de 

ontwikkeling die in Reinaerde in gang is gezet om meer nadruk te leggen op het consequent centraal stellen van de cliënt in 

het kwaliteitssysteem. 
 

 
We geven in het navolgende een beeld van de zaken die goed gaan, die beter kunnen en de gekozen verbeterpunten. 

In het proces van totstandkoming van het rapport is gekozen voor een werkwijze, waarbij in een zogenoemde challenge 

verantwoordelijkheid is genomen door management, begeleiders, stafmedewerkers, bestuurder en leden van de 

medezeggenschap om tot een betekenisvol, gezamenlijk gedragen resultaat te komen. In dit verslag is een link opgenomen 

naar een filmverslag, die de totstandkoming van de inhoud van het kwaliteitsrapport in beeld brengt. 

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten is in de vorm van een getekende weergave op drie verschillende pagina’s 

zichtbaar gemaakt, per bouwsteen: 

- bouwsteen 1, het zorgproces rond de individuele cliënt (pagina 13) 

- bouwsteen 2, cliëntervaringen (pagina 15) 

- bouwsteen 3, teamreflectie (pagina 17) 
 

 
In 2017 zijn veel initiatieven ontplooid en is er gewerkt aan ontwikkelingen met resultaat voor de cliënten. Deze resultaten 

worden positief gewaardeerd. Er is een link ingevoegd naar een film waarin wordt getoond wat diverse verbeterprojecten die 

zijn afgesproken hebben opgeleverd voor de cliënten. 
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Samenvatting 
Tegelijkertijd zien we inhoudelijk en organisatorisch verbeterpunten. Tijdens de challenge is door leden van 

de centrale cliëntenraad (cliënten en vertegenwoordigers) en ondernemingsraad als speerpunt voor 2018 

gekozen: ‘cliënten hebben ondersteuningsvragen, op basis van deze vragen gaan we de agenda van 

begeleiders bepalen’. Naast goede roostering houdt dat in: medewerkers nog beter trainen in het ophalen 

en handelen naar de klantvraag. En het gesprek rondom het ondersteuningsplan goed organiseren en 

hierbij gebruik maken van de ondersteunende mogelijkheden van PlanCare 2. 

Andere verbeterpunten voor 2018 zijn onder meer de interne doorstroom van cliënten; de verspreiding van 

goede voorbeelden, zoals Persoonsgerichte Zorg in de regio Zeist; cliëntervaringsinstrumenten actiever 

delen en beter gebruiken; meer aandacht voor het onderwerp zingeving; en in de teamreflecties is een 

sterkere focus nodig op begeleiding en ervaringen van de cliënt, in een teamreflectiecyclus. 

Op basis van de aangedragen verbeterpunten en de feedback van de medezeggenschapsorganen en raad 

van toezicht heeft de bestuurder de verbetervoorstellen vastgesteld. Een aantal is onderwerp in de reguliere 

doelstellingen uit de lopende jaarplannen van Reinaerde, het programma SLIMM (zoals eenvoudiger 

processen met de cliënt voor ogen) of via projecten (het project verbetering intensieve ondersteuning met 

specifiek aandacht aan terugdringen van agressie, het verbetertraject medicatie). Het continu verbeteren en 

vereenvoudigen dienen we 2018 te blijven stimuleren, leren en ontwikkelen dicht bij waar het ertoe doet 

voor de cliënt. 

Bij de interne reflectie in de respectievelijke vergaderingen van centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en 

raad van toezicht is brede steun op vorm, inhoud en hoofdlijnen. 

Naast interne reflectie op de resultaten over 2017 is een externe visitatie georganiseerd, waarin positief 

werd geoordeeld over de het proces van totstandkoming en de inhoud. Tegelijkertijd zijn suggesties 

gegeven om de rapportage een volgende keer te verbeteren, bijvoorbeeld op leesbaarheid, het weergeven 

van tendensen en expliciete keuzes maken. 

Het kwaliteitsrapport geeft tot slot in de bijlagen een aantal aanvullende specifieke achtergrondgegevens op 

het gebied van kwaliteit en veiligheid die als bronmateriaal zijn gebruikt. 
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Kerngegevens Reinaerde 
 

Cliënten van Reinaerde worden aangemoedigd ‘het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving te versterken’. 
Dat is onze missie. 

 
Cliënten wonen en werken verspreid over 50 gemeenten in Nederland. Het grootste gedeelte van de cliënten woont en 
werkt in de provincie Utrecht (25 gemeenten, ruim 3400 cliënten).Het aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per 
einde verslagjaar was 1126. 

 
De zorg en ondersteuning omvat begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling bij wonen, tijdelijk 
verblijf, werken en je dag goed besteden. We gaan uit van wat mensen kunnen en werken nauw samen met andere 
zorgverleners, organisaties en gemeenten. 

Wij werken vanuit de kaders van Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet forensische 
zorg (Wfz), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw). 

 
Er zijn 850 vrijwilligers verbonden aan de cliënten en aan de organisatie. Per 31 december 2017 telde Reinaerde 2478 
medewerkers. Het gemiddeld aantal fte in 2017 bedroeg 1740. 

 
• Adres 

Postbus 3364 
3502 GJ Utrecht 
030 229 99 22 

 
• E-mail info@reinaerde.nl 

• Website www.reinaerde.nl 

• Kamer van Koophandel 30170001 

mailto:info@reinaerde.nl
http://www.reinaerde.nl/
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Kwaliteitskader van Reinaerde 
Goede kwaliteit in Reinaerde is: de juiste begeleiding en zorg SLIMM* 

organiseren en goed uitvoeren. 

In 2017 is het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

geïmplementeerd. Dit past goed in de ontwikkeling die in Reinaerde in 

gang is gezet om meer nadruk te leggen op het consequent centraal 

stellen van de cliënt in het kwaliteitssysteem. 

In 2017 is op verschillende niveaus, met onder meer cliëntenraad, 

medewerkers en managementteam gesproken over het al dan niet 

continueren van HKZ-certificatie en de voor- en nadelen inclusief de 

risico’s van verschillende alternatieve systemen, waaronder een eigen 

systeem. 

De basis van zo’n eigen systeem bestaat uit het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg, aangevuld met vanzelfsprekende onderwerpen op 

het gebied van persoonsgerichte begeleiding en zorg, betrokken en 

vakbekwame medewerkers en de organisatorische sturing op kwaliteit 

en veiligheid. 

Eind 2017 is formeel advies gevraagd aan de centrale cliëntenraad om 

september 2018 te stoppen met HKZ-certificatie en een eigen 

kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Daarin staan intern leren, continu 

verbeteren, SLIMM werken en extern verantwoorden (transparant, 

aantoonbaar en verantwoord) centraal. 
 
 
 

* SLIMM = Samen Leren het werk op een Intrinsieke manier Makkelijk te Maken: 

cliënt- en belevingsgericht organiseren, slimmer werken, doeltreffend organiseren en 

de basis op orde hebben 

Goede kwaliteit 
van bestaan voor 

de cliënt 
 
 

Goede 
begeleiding en 

zorg 
 
 

Met behulp van 
een SLIMM 

kwaliteitssysteem 
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Aanpak bouwsteen 1 

 

 

De kern voor bouwsteen 1, het zorgproces rond de individuele cliënt, is: 

• de ondersteuningswensen en behoeften van de cliënt, de eigen regie, 

• de actuele weerslag daarvan (in dialoog met cliënt en familie) in het ondersteuningsplan, de borging van veiligheid, 

• het nakomen van de afspraken, evalueren en rapporteren. 
 

Voor 2017 zijn ontwikkeldoelstellingen afgesproken om resultaten te bereiken die meetbaar en merkbaar effect hebben voor 
cliënten. De doelstellingen zijn vertaald naar zes projecten. In 2017 is hard gewerkt door cliënten en medewerkers om de 
resultaten te bereiken. Het gaat om de volgende projecten: 

1. Slimm werken, waarmee het doel is dat cliënten meer tijd, aandacht en ruimte voor eigen regie krijgen. 

2. Ondersteuningsplan in PlanCare 2. Ondersteuningsplan, evaluaties (ondersteuningsplan, doelen, MDO), rapportage én 
cliënt- en groepsagenda worden in één gekoppeld systeem gezet. Ook cliënt en familie krijgen toegang in de digitale 
omgeving. Onveranderd in het ondersteuningsplan is het werken aan de hand van de kwaliteit van bestaan domeinen. 
3. Zelfregie bij cliënten door digitale ontwikkeling. Innovatieve digitale toepassingen worden geïmplementeerd, waar cliënten 
zelf op een veilige wijze gebruik van maken. 

4. Zorgpaden. Zorgprogramma’s en zorgpaden worden ontwikkeld voor de behandeling van verschillende doelgroepen. 

5.Intensieve zorg (Triple-C). Versterken van begeleiding en behandeling aan mensen met een zeer intensieve zorgvraag. 

6. Individuele benadering van cliënten. Stimuleren dat de cliënt waar nodig meer passende persoonsgerichte ondersteuning 
ontvangt, door het starten van teamtrajecten op woningen. 

 
Daarnaast vloeien activiteiten voort uit de bestaande Strategische Koers 2016-2018 (‘Cliënten ontwikkelen zich in de 
samenleving’) en de uitwerking daarvan in de jaarplannen. Zo is als doel in het jaarplan 2017 Reinaerde geformuleerd: 

• het ondersteuningsplan is volgens afspraak onder regie van of in aanwezigheid van cliënten/wettelijk 
vertegenwoordigers besproken. 

 
De prestatie-indicatoren waarop in 2017 is gemonitord zijn: 

• % realisatie ondersteuningsplannen op orde, 

• % ondersteuningsplannen waarbij cliënten mede regie hebben op de totstandkoming van het plan. 
 

In regionaal verband (Dennendal) is het project Persoonsgerichte Zorg gestart met als doelstelling: beter aansluiten op de 
wens van de cliënt en individuele zorgbehoefte om zo te komen tot zinvolle dag invulling. 
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Aanpak bouwsteen 2 

 

 

 
De kern voor bouwsteen 2, onderzoek naar de ervaringen van cliënten, is: 

• minstens één keer per drie jaar wordt naar de mening van alle cliënten gevraagd: wat vinden cliënten zelf van hun 
kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg en ondersteuning, 

• daarvoor wordt een onderzoeksinstrument uit de ‘waaier’ gebruikt (instrumenten die zijn goedgekeurd door een 
onafhankelijke commissie van deskundigen), 

• de uitkomsten wordt gebruikt om te verbeteren op het niveau van cliënt (in aanvulling op het ondersteuningsplan), de 
locatie en de organisatie. 

 
In Reinaerde is zowel in 2012 als in 2015 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd met behulp van een van de instrumenten 
uit de ‘waaier’, door Ipso Facto. In 2017 is besloten om niet eerder dan 2018 weer een instrument uit de ‘waaier’ in te zetten. 

 
Tegelijkertijd met de implementatie van PlanCare 2 is een korte lijst ontwikkeld met 10 vragen voor cliënten (en/of familie), 
om jaarlijks in te vullen en direct te bespreken bij de ondersteuningsplanbespreking. 

 
In het kader van SLIMM verbeterprojecten wordt standaard bepaald of een verbeterproject succesvol is door o.m. de 
cliënttevredenheid te meten en via het ophalen van cliëntverhalen. 

 
Voor bouwsteen 2 wordt ook gebruikt gemaakt van cliëntervaringen en onderzoek in het kader van de evaluatie van 
specifieke geplande activiteiten (de ontwikkeldoelstellingen), methodieken en verbetertrajecten. Lokaal, regionaal of voor 
doelgroepen, bijvoorbeeld: 

• Onderzoek in een locatie door de LFB (moodboards) 

• Blikopener, in dialoog over eten en drinken 

• Wist-je-dat teams, ervaringsdeskundigen in dialoog over het ondersteuningsplan 

• Focusgroep in een locatie 

• Klantreisonderzoek, onderzoek toegang nieuwe cliënten 

• Onderzoek onder cliënten en ouders over het (groep)vervoer. 
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Aanpak bouwsteen 3 

 

 

 
 

 

De kern voor bouwsteen 3, zelfreflectie in zorgteams, is: 

• goede zorg kan niet bestaan zonder betrokken en vakbekwame medewerkers die leren en ontwikkelen, 

• teams doen naast hun normale werkoverleg in ieder geval eens per jaar aan systematische reflectie ten behoeve van 

de begeleiding en zorg aan de individuele cliënt, 

• er is ruimte voor zelfgekozen onderwerpen, naast de landelijke thema’s die aan de orde dienen te komen: het proces 

rond de individuele cliënt, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers, de borging van veiligheid met het 

accent op individueel cliëntniveau en de toerusting van medewerkers voor hun werk, 

• ieder team legt zijn bevindingen vast, inclusief de ontwikkelpunten. 

 
In Reinaerde is in de aanloop naar het jaarplan 2017 afgesproken dat teams een vorm van teamreflectie gaan uitvoeren. 

De prestatie-indicator waarop in 2017 is gemonitord is: 

• % teams dat een vorm van teamreflectie heeft uitgevoerd. 

Als norm is gesteld dat in 2017 teamreflectie wordt uitgevoerd in 70 teams, m.n. waar cliënten Wlz verblijven. 
 

 
Een projectgroep, bestaande uit managers en medewerkers van de procesgroepen Klant, Kwaliteit en Markt, Ontwikkeling en 

Personeel heeft (in wisselende samenstelling): 

- spelregels opgesteld (zie volgende pagina), 

- een toolbox met verschillende instrumenten en voorbeelden gemaakt, 

- schriftelijke en mondelinge informatie en communicatie verzorgd. 
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Teamreflectie Reinaerde 2017: de spelregels 
 

1. Reflecteer met je collega’s van je team op een aantal onderwerpen rond het werken voor de cliënt: wat doen we goed, wat kan beter? Waarom doen 
we het goed, waarom kan het beter? Welke afspraken maken we daarover? 

2. Kies zelf met welke methode en op welke manier je dat wil doen. Zie voor inspiratie de toolbox teamreflectie op MijnReinaerde. 

 
3.Kies als team zelf de onderwerpen die je wil bespreken met behulp van de onderwerpenlijst (in de toolbox). Dat zijn onderwerpen op het gebied van: 

- het proces rond de individuele cliënt, de betrokkenheid van de cliënt bij het ondersteuningsplan, 

- de kwaliteit van de relatie tussen cliënt (en familie) en medewerkers, cliëntervaring/tevredenheid, 

- de toerusting van het team en de mogelijkheden om het werk goed te doen, veiligheid, gezondheid, vitaliteit. 

 
4. Verzamel vooraf waar nodig gegevens die nodig zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken. 

 
5. Trek vóór het eind van 2017 (naast het gewone werkoverleg) in elk geval minimaal 2 uur uit voor een bijeenkomst teamreflectie. Dit kan ook in een 
reeds geplande bijeenkomst, teamdag, themabespreking, etc. 

 
6. Naast de begeleiders die deel uit maken van een team kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld de gedragskundige erbij te betrekken, cli ënten, 
verwanten of andere gasten. De manager neemt deel of coacht/begeleidt. 

 
7. Manager en team bepalen in overleg wie de rol van gespreksbegeleider op zich neemt en of hierbij eventueel ondersteuning nodig is. 

 
8. Maak van de uitkomsten van de teamreflectie een kort verslag. Voorbeelden zijn beschikbaar in de toolbox, maar dit kan naar eigen voorkeur worden 
vormgegeven. 

 
9. Maak in elk geval duidelijk: 

- wat gaat goed? Wat kan beter? En welke afspraken zijn daarover gemaakt? 

 
10. Mail dit verslag (of filmpje, vlog, of…) aan teamreflectie@reinaerde.nl en aan de eigen regiomanager. 

mailto:teamreflectie@reinaerde.nl
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Aanpak bouwsteen 4 

Bouwsteen 4, het kwaliteitsrapport: 

• verbindt de uitkomsten en ervaringen van de bouwstenen én informatie uit andere bronnen, 

• geeft antwoord op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter, aan welke verbeterpunten gaan we werken, 

• is basis voor overleg met interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht), 

• is basis voor visitatie, d.w.z. reflectie door minimaal twee externe deskundigen. 
 

 
In het proces van totstandkoming van het rapport wordt in Reinaerde een nieuwe werkwijze toegepast, een zogenoemde 

challenge. Daarin neemt een tijdelijk multidisciplinair samengestelde groep (in dit geval management, begeleiders, 

stafmedewerkers, bestuurder en leden van de medezeggenschap) de verantwoordelijkheid om tot een betekenisvolle, 

gezamenlijk gedragen resultaat te komen. 

Vooraf wordt een rijke hoeveelheid bouwsteenmateriaal en -resultaten over 2017 verzameld, zoals resultaten in 

managementrapportages, interne audits, jaarverslag van de klachtenfunctionaris, platform veiligheid, uitkomsten van 

cliëntenraadplegingen en teamreflecties, enz. 

Daarnaast wordt aan de deelnemers gevraagd om gegevens mee te nemen als input voor de verschillende thema’s. Ook 

wordt gevraagd om op de dag zelf, mogelijke hulplijnen voor navraag en aanvullingen te organiseren. 

Per bouwsteen gaat een groep aan de slag ieder met een specifieke rol, om ervaringen en resultaten te delen, en deze te 

rapporteren. 

Het resultaat daarvan wordt door een betekenaar op 1 A4 per bouwsteen weergegeven. 

Van de totstandkoming van het kwaliteitsrapport en het resultaat wordt een film gemaakt. 
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Resultaten uit de challenge 
 

 

 
 
 

 

Het proces van de totstandkoming van de inhoud van het kwaliteitsrapport is in beeld gebracht. 

Zie link https://youtu.be/IhHFB4kEHwU Per bouwsteen en kwaliteitsthema zijn de gang van zaken en de resultaten over 

2017 uitgediept door management, begeleiders, stafmedewerkers, bestuurder en leden van de medezeggenschap. Het 

eindresultaat was een lijst met kleine en grote besproken punten, die vervolgens terug zijn gebracht naar de volgende 

gemeenschappelijk gedragen kernpunten. 
 
 

Wat gaat goed: 

• Veel initiatieven en ontwikkelingen met resultaat voor de cliënten. Zie ook de resultaten van de ontwikkeldoelstellingen 

in de bijlagen en de film Ontwikkel-check 2017 https://youtu.be/Q8-DLtXdz-k 

• Dat cliënten niet meer in het midden van de cirkel staan (in een afhankelijke positie) – maar een onderdeel zijn van de 

cirkel (volwaardig, naast familie en anderen in de omgeving, vrijwilligers, begeleiders, etc.) 

• Dat we ons bewuster zijn bij wat we doen door het steeds weer stellen van de vraag ‘wat merkt de cliënt hiervan’ en 

wanneer is de cliënt tevreden? De cliënt merkt daardoor verschil 

• Dat we ons ervan bewust zijn dat ‘cliënt zijn’ maar één van de petten is, naast het zijn van ‘broer/ zus van’, 

buurman/vrouw, collega, voorzitter van…, etc. 

• De evaluatie tijdens het gesprek over het ondersteuningsplan 

• De diversiteit aan cliëntervarings meetmethoden (driejaarlijks onderzoek, wist je dat team, mooi leven gesprek, 

moodboard, enz.) 

• De vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het proces van teamreflectie, het is niet dichtgetimmerd 

• Dat reflectie aansluit op de dagelijkse praktijk 

https://youtu.be/IhHFB4kEHwU
https://youtu.be/Q8-DLtXdz-k
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Resultaten uit de challenge 
 

 

 

 
 
 

Wat kan beter: 

• De interne doorstroom in de keten (van individuele plekken, dienstverleningsvormen). 

stagnatie doet zich m.n. voor bij crisisplaatsen en bij doorstroming jeugd 

• De open houding als mindset van medewerkers, zodat intensieve betekenisvolle cliëntgesprekken meer vanzelf gaan 

• Meer inzet van vrijwilligers 

• Meer (vrije) ruimte/ regie voor medewerkers, dat geeft energie 

• Meer challenges (als werkvorm) organiseren waar meer begeleiders bij worden betrokken, vanuit de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor (cliënt)vraagstukken 

• Beter worden in wat we al goed doen 

• Reinaerde-breed cliënt ervaringsonderzoek (dit kost te veel tijd en energie) 

• Wel cliëntervaringen van doelgroepen en in regio’s (maatwerk is goed), maar versnipperd, lastig om één Reinaerde 

beeld te krijgen 

• Andere manieren vinden om cliëntervaringen op te halen, bv storytelling 

• Teamreflectie: als onderdeel van het werk, het is niet vrijblijvend 

• Reflecteren op de relevante kwaliteitsaspecten (individuele cliënt, relatie met cliënt en omgeving, toerusting team en 

organisatie) 

• Reflectie in verschillende teamsamenstelling, ook samen met de cliënt 
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Resultaten uit de challenge 
 

 

 

 
 
 
 

Wat zijn de verbetervoorstellen: 

 
• Een challenge organiseren om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid een werkwijze te ontwikkelen voor betere 

interne doorstroom van cliënten 

• Meer voortborduren op wat er al is ontwikkeld, verspreiding van goede voorbeelden, met name de Persoonsgerichte 

Zorg in de regio Zeist 

• Meer aandacht voor /bespreekbaar maken van het onderwerp zingeving (wat wil de cliënt, wat is belangrijk voor hem/ 

haar) 

• Geef bijscholing in het rapporteren door medewerkers in PlanCare 2 

• Training medewerkers in het proactief ophalen van de klantvraag 

• Op basis van de ondersteuningsvragen bepaalt de cliënt de agenda /de roosters van begeleiders 

• Cliëntervaringsinstrumenten actiever delen en beter gebruiken 

• In de teamreflecties is een sterkere focus nodig op begeleiding en ervaringen van de cliënt, in een teamreflectiecyclus 

• Reflectie ook samen met de cliënt 

• Stel doelen, en zet haalbare stappen 
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Aanvullende resultaten 2017 
Thema 1: De kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele 

cliënt 

De bijlage bevat (een groot deel van) het bronmateriaal dat voor de evaluatie van de resultaten over 2017 is gebruikt. Niet alles 

is tijdens de challenge uitgebreid aan bod gekomen, of is wel besproken, maar vanwege de hoeveelheid niet in de tekeningen 

geplaatst en in eerste instantie niet opgenomen in de lijsten met gemeenschappelijke goede punten en –verbeterpunten. 

Aanvullende goede resultaten en verbeterpunten over 2017 zijn de volgende. 
 

 
Wat gaat goed: 

- Kwaliteit krijgt meer aandacht bij/ in teams – ‘hoe kan het anders’ –  door SLIMM trajecten 

- Kwaliteit is vaker Reinaerde breed gesprek – samen verantwoordelijkheid voelen (bijvoorbeeld de challenge) 

- Slimme manieren om kwaliteit te bespreken met cliënten zoals cliëntoverleg met gedragskundige en begeleider (door 

kaizen is nieuw overleg ontstaan) 

- Persoonsgerichter aan het werk – bezig met ‘de bedoeling’ – ieder gesprek start met een open vraag …… 

- Dat er veel initiatieven worden genomen 

- Dat we van zorgen voor, naar zorgen dat, bewegen naar ‘zorgen met’ 

- Breed palet aan methodieken, keuzes hiervoor gefundeerd; Methodiek past bij cliënt  - daarmee veel kennis over cliënten 

- Implementatie Plancare 2 loopt op schema 

- Overdracht/ rapportage wordt als prettig ervaren 

- Mogelijkheid van samenspel/ werking met familie werkt super! 

- Persoonsgerichte zorg in OP cyclus 
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Aanvullende resultaten 2017 

 

 

 

 

Thema 1: De kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele 

cliënt 

Wat kan beter: 

- Processen eenvoudiger maken 

- Nieuwe cliënten/ intake helder hebben wat zijn verwachtingen 

- Beter inschatten en acteren op effecten doelgroep verbreding 

- Container begrippen (bijvoorbeeld cliënt centraal, professioneler werken) vertalen naar kleine stappen 

(“hoe”) 

- Een doel in het ondersteuningsplan volgens methodiek LACCS Goed Leven voor mensen met een 

(ernstige, meervoudige) verstandelijk beperking (LACCS: Lichamelijk Welzijn, Alertheid, Contact, 

Communicatie en Stimulerende Tijdsbesteding) 

- Iedere dag aansluiten bij behoefte van cliënt 

- Overzichtelijker rapporteren 

- Juiste cijfers over de ondersteuningsplannen beter in beeld 
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Aanvullende resultaten 2017 

 

 

 
 
Thema 2: De ruimte die cliënten hebben op het gebied van 

eigen regie 
 

Wat gaat goed: 

- Cliënten werken en ontwikkelen zich in de maatschappij – bv groendienst en serviceteam Europalaan 

- Ook podium voor cliënten om stem te hebben, meerdere vormen en ook buiten Reinaerde – 

ontwikkelbijeenkomst/ dagvoorzitter gemeente 

- Samen vraag ophalen, samen kijken met cliënt 

- Meer betaalde banen voor cliënten 

- Cliënten halen diploma’s via Wellant college 

- Positie cliënt meer aandacht na strategische dagen vorig jaar – medezeggenschap, raden, hoe 

kunnen we het woord ‘cliënt’ minder gebruiken, maar ook de andere rollen benoemen 
 

 
Wat kan beter: 

- Cliënt (klant) nog meer ondersteunen ‘naar buiten/ in de samenleving’ 

- Hoofdcompetentie voor medewerkers: durf en lef (houding en gedrag) 

- ‘Ja’ houding stimuleren, positief benaderen 

- Meer (echte) werkplekken voor cliënten; binnen en buiten Reinaerde 

- Aandacht voor ‘meer eigen regie’ bij cliënten die dat minder goed zelf kunnen 
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Aanvullende resultaten 2017 

 

 

 

 

Thema 3: Ervaringen cliënten 
 
 

Wat gaat goed: 

- Tevredenheid cliënten en familie over (groep)vervoer is toegenomen 

- Op veel verschillende manieren vragen we aan cliënten en hun verwanten wat ze van hun bestaan en 

de zorg en ondersteuning vinden. Dit doet recht aan de verschillende doelgroepen waar we voor 

werken en geeft een beeld van waar we op kunnen verbeteren 
 

 
Wat kan beter: 

- Werkelijke vraag achter vraag/ doorvragen/ uitvragen 

- Gebruik maken van moodboards bij ophalen beeld “kwaliteit van bestaan” etc. 

- Uitkomsten instrumenten samenvatten 

- Op de hoogte zijn van elkaars methoden en instrumenten 

- Andere manieren vinden om cliëntverhalen op te halen 

- Exitgesprek cliënt en familie plannen, monitoren reden van uitstroom 

- In ondersteuningsplan vragen naar tevredenheid vastleggen 

- Aandacht voor groepsdynamica, niet alleen richten op individu 

- Meer tijd en energie naar doelgroep-gebonden cliënt-tevredenheidsonderzoeken, manieren vinden om 

3-jaren enquête eenvoudiger en met minder tijd te organiseren 
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Aanvullende resultaten 2017 

 

 

 
 
Thema 4: Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel 

netwerk en vrijwilligers 
 

Wat gaat goed: 

- We doen/ organiseren steeds meer ‘met elkaar’ (i.p.v. los van elkaar), dit wordt door omgeving als 

positief ervaren: met het netwerk 

- Door ontwikkeling ’samenwerkplaatsen’ bredere groep (intern) die zich betrokken voelt bij ‘voor wie we 

het doen’ 

- Meer (digitale) mogelijkheden inzetten om bredere groep te bereiken (werven vrijwilligers via 

facebook) 

- Andere vormen van afstemming met familie: familienet/ mijn schriftje – positieve geluiden 

- Moreel beraad: met het netwerk 

- Samen met cliënt, verwant en netwerk in gesprek en plan schrijven 

- Doelen daarmee dichtbij en meer ‘van iedereen’ 
 

 
Wat kan beter: 

- Ouders met niet westerse achtergrond ondersteunen/ kracht benutten 

- Communicatie afspraken met familie, netwerk 

- Wederzijdse verwachtingen meer duiden 

- Familie aanwezig bij relevant overleg 
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Aanvullende resultaten 2017 

 

 

 

Thema 5: De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning 

 
Wat gaat goed: 

- Handelen vanuit visie op vrijheid, deze herzien en daarna werkbaarder/ op orde 

- Meer bespreekbaar – middelen en maatregelen – met team, familie 

- Minder collectieve maatregelen, bewust zijn vergroot 

- Cliënten doen mee met veiligheidsoefeningen 

- Bewust en kritisch kijken naar bijvoorbeeld POMA (Professioneel Omgaan Met Agressie) – actief aanpakken + 

veranderen – pilot triple C – VIC, Marokkodreef en Kapelweg 
 

 
Wat kan beter: 

- Crisisplaatsing – van jeugd naar wonen, van jeugd naar werken – acute situaties én werkwijze/ procedures verbeteren 

- Juiste cijfers over vrijheidsbeperking beter in beeld 

- Tijd/energie om medicatie verbetertrajecten uit te voeren. Per regio is en blijft er een aanjager/trekker nodig 

- Vrijwilligers betrekken bij brandinstructie 
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Aanvullende resultaten 2017 
Thema 6: Betrokken en vakbekwame medewerkers 

 

 

 
 

Wat gaat goed: 

- Medicatie bewustzijn vergroot (SLIMM traject) 

- Op veel verschillende manieren zijn teams aan de slag (gegaan) met teamreflectie. Dit geeft met name beeld van het 

kwaliteitsaspect toerusting team & organisatie 

- Meer aandacht voor en in teams voor ‘hoe blijf je gezond’, daarmee beïnvloed je ‘kwaliteit van het zorgproces’ 
 

 
Wat kan beter: 

- Medewerkers, ook flex medewerkers, hebben passende kennis en kunde (van deze tijd) 

- Feedback geven 

- Te weinig teamreflecties: 46 van de beoogde 70 en te weinig vanuit de cliënt 

- Werkdruk verminderen 

- Gebruik inwerklijst-/programma 



25 
 

 

 

 
 

Reflecties intern 

Reflectie door centrale cliëntenraad 
Het kwaliteitsrapport is besproken in het centraal overleg van zowel cliënten als verwanten met de bestuurder. 

Cliënten vinden vrijheid belangrijk, het (letterlijke en figuurlijke) credo van de challenge: ‘cliënten bepalen zelf hun agenda, 

medewerkers ondersteunen hierbij’ wordt dan ook breed gesteund. De verbeterpunten die zijn benoemd zijn goed. Waarbij 

een aantal onderwerpen al in beweging zijn gezet (bijvoorbeeld de helpdesk voor en door ervaringsdeskundigen, verbeteren 

van het kwaliteitsdashboard). De graphics zijn handig en duidelijk, wel een beetje druk. Aandacht wordt gevraagd voor meer 

vaste medewerkers of flexers die de locatie goed kennen. Medewerkers moeten deskundig zijn en rekening houden met 

voorkeuren wensen van cliënten, bijvoorbeeld niet door een man geholpen worden bij het douchen. 

 
De verwanten vinden het een helder verhaal, maar dat een aantal punten (te) veel worden herhaald. De graphics spreken 

aan, de verbeterpunten zijn goed. Opgemerkt wordt dat een element dat in de resultaten in het ontwikkelplan zorgpaden (1.4. 

in de bijlage) is beschreven in de praktijk inmiddels anders is geïmplementeerd. 

Er moet meer naar rollen in plaats van functies worden gekeken. Opgemerkt wordt dat er zoveel meer binnen de organisatie 

gebeurt dan de thema’s die genoemd worden. 

Belangrijk punt is dat de verbeteracties op locatieniveau worden uitgevoerd en flexibiliteit: kunnen middenkader en 

medewerkers, de werkvloer, zelf aan de slag, dus meer bottom up dan top down. Hebben ze deze vrijheid? Geef de 

medewerkers de ruimte. 

De belangrijkste vraag voor de raad is: hoe gaan we het waarmaken? Hoe zorgt Reinaerde ervoor dat teams de flexibiliteit 

krijgen om persoonsgerichte ondersteuning te realiseren en de cliënt aan de voorkant in de regie is? Aandacht wordt 

gevraagd om ervoor te zorgen dat borgen en meten (resultaten laten zien) goed wordt georganiseerd. Afgesproken wordt dat 

de bestuurder via de quadrimesterrapportage de raad blijft informeren over de realisatie van de verbetervoorstellen. 
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Reflecties intern 

Reflectie door ondernemingsraad 
Het kwaliteitsrapport is in de overlegvergadering met de bestuurder besproken, in samenhang met de keuze voor een andere 

invulling van het kwaliteitssysteem van Reinaerde. De ondernemingsraad onderkent het belang van deze nieuwe wijze van 

werken en de discipline die dit vergt. De ondernemingsraad en bestuurder zijn het er over eens dat de focus helder is: 

namelijk het centraal stellen van de cliënt als startpunt van ons handelen. 

Ondernemingsraad en bestuurder onderkennen de verschillen tussen de locaties, daarom is het ván en mét elkaar leren van 

belang. De uitdaging is om tijd vrij te maken om elkaar op te zoeken en kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Het doelgericht aan de slag gaan met deze wijze van werken wordt benadrukt vanuit het besef dat het tijd kost: ‘HKZ heeft 

ook jaren geduurd voordat het was wat het zou moeten zijn’. 
 

 

Reflectie door raad van toezicht 
Het kwaliteitsrapport is besproken in de vergadering van de raad van de toezicht met de bestuurder, met een 

vertegenwoordiging van de challenge. Zowel op vorm, inhoud als conclusies is positief gereageerd, ook gewogen in dit 

ontwikkelstadium van verantwoording (de eerste keer). 

Het is veel en degelijk materiaal, vooral de bijlagen. Goed dat daar dan weer de hoofdlijnen uit zijn gehaald, opgetekend in 

de tekeningen. 

Enkele meer inhoudelijke thema’s, mondzorg en medicatie, worden gemist. Verwacht wordt dat de rapportage en de gekozen 

werkvorm zich verder ontwikkeld. Het gaat met name om het vervolg geven in gedrag, het verder verdiepen met elkaar en 

verder brengen van de inhoudelijke verbeterpunten zoals de doorstroom en persoonsgerichte zorg. 
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Visitatie 
Op 24 mei 2018 is een externe visitatie uitgevoerd bij Reinaerde over de inhoud en de totstandkoming van het eerste 
kwaliteitsrapport. Reinaerde beoogde met de visitatie vanuit meerdere perspectieven feedback te krijgen over de inhoud van 
het kwaliteitsrapport en het proces van totstandkoming ervan, om daarvan te leren en het verantwoording afleggen verder te 
ontwikkelen. 

De visitatie vond plaats door middel van een onderzoekende dialoog van externe deskundigen met de bestuurder en een 
vertegenwoordiging van de organisatie. Er is een delegatie uitgenodigd van drie verschillende externe organisaties, die 
vanuit hun achtergrond zowel op inhoudelijke cliënt gerelateerde onderwerpen, als op kwaliteit-organisatorische aspecten 
konden reflecteren. Het externe visitatieteam is samengesteld uit: 

- mevrouw M. Ubbink cliëntvertrouwenspersoon, namens het landelijk steunpunt (mede) zeggenschap LSR, 

- de heer O. Scheider, Directeur en Managing consultant van business- en organisatieontwikkelings- bedrijf Bureau de Bont, 

- mevrouw G. Baarspul, beleidsadviseur en coördinator klachtenbeleid van zorgorganisatie Humanitas-DMH. 

Zij zijn in gesprek gegaan met de bestuurder en een viertal vertegenwoordigers van de challenge. 

 
De wijze waarop het rapport tot stand is gebracht, werd positief gewaardeerd, verbeterpunten zijn op overstijgende wijze bij 
elkaar gebracht. De challenge werd als een mooie interactieve activiteit beschreven waarin vele leermomenten zijn 
gecreëerd. Aantrekkelijke visualisaties via de film en tekeningen (de betekenaar) zijn gemaakt. Goed gebruikmaken van 
gedegen bronmateriaal. Aandachtspunt was of de vertegenwoordiging vanuit de verschillende geledingen van de organisatie 
bij de challenge divers genoeg was. 

Aangaande de inhoud was de feedback tweeledig. Aan de ene kant ervaarde het visitatieteam het rapport als zeer compleet. 
Aan de andere kant miste het visitatieteam een meer trendmatige schets van de organisatie, zwaktes en de lokale 
verbeterkracht, arbeidsmarktbeleid, leerklimaat en ziekteverzuim. De eigenheid en trots mogen meer worden geëtaleerd, in 
een aantrekkelijk opgemaakt rapport. 

Het visitatieteam was zeer gecharmeerd van de aandacht voor het onderwerp zingeving, alsmede van het feit dat zichtbaar is 
hoeveel in Reinaerde vanuit de cliënt ondernomen wordt. Alle beschreven SLIMM verbeteractiviteiten zijn daar mooie 
voorbeelden van. Wat het nou daadwerkelijk voor impact voor de cliënt heeft, komt echter nog onvoldoende naar voren uit  
het rapport. 

Reinaerde kan de prioritering van de verbeterpunten nog duidelijker naar voren brengen, met name vanuit cliëntperspectief, 
minder dubbelingen. 

Al met al werd het kwaliteitsrapport positief beoordeeld. 
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Conclusies 

door bestuurder Ella van Lingen 

 

 

 

Op basis van de resultaten uit de challenge, de kwaliteitsgegevens over 2017 en de interne reflecties constateer ik het 
volgende. 

• Op meerdere inhoudelijke onderwerpen hebben we een hoog kwaliteitsbewustzijn en laten we mooie resultaten zien, 
zoals onder meer wordt aangetoond met de uitkomsten van de klantgerichte ontwikkeldoelstellingen (zie bijlage), 
SLIMM-trajecten, de focus op zorgvuldig omgaan met vrijheid en vrijheidsbeperking en de aandacht voor de 
volwaardige positie van de cliënt. 

• We hebben, in grote delen van de organisatie, een open houding naar ontwikkeling en vernieuwing van de 
dienstverlening aan cliënten, vaak samen met onze netwerkpartners. 

 
Er zijn ook ontwikkel- en verbeterpunten. In het voorgaande is een ruim aantal genoemd. Deze worden (h)erkend. Een aantal 
is onderwerp in de reguliere doelstellingen uit de lopende jaarplannen van Reinaerde, het programma SLIMM (zoals 
eenvoudiger processen met de cliënt voor ogen) of via projecten (het project verbetering intensieve ondersteuning met 
specifiek aandacht aan terugdringen van agressie, het verbetertraject medicatie). 

 
Belangrijke ontwikkelpunten in lijn met de uitkomsten van de challenge en de conclusies over de kwaliteitsonderwerpen in de 
bijlage, zijn dit jaar: 

• De verbetering van cliënt ervaringsonderzoek en teamreflecties. Niet alleen het methodisch proces maar ook het 
gebruik van feitelijkheden en tellingen is van belang. We willen de reflecties (in welke vorm dan ook) bewuster, ten 
behoeve van de cliënt in te zetten. Op alle niveaus in de organisatie. En de uitkomsten en resultaten eenvoudiger en 
breed beschikbaar stellen aan de teams, waardoor we uiteindelijk sneller en gerichter de dienstverlening aan en 
ondersteuning van cliënten verbeteren. 

• De interne mogelijkheden van doorstroom van cliënten. We dienen onze inventiviteit aan te wenden en processen zo in 
te richten dat het aantal wachtenden op een geschikte plaats bij een crisis, of de overgang naar een andere/opvolgende 
dienstverleningsvorm tot een minimum beperkt blijft. 

• De verbreding van goede voorbeelden in een regio, zoals Persoonsgerichte Zorg in de regio Zeist, naar andere regio’s. 
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Conclusies 

door bestuurder Ella van Lingen 

 

 

 

De ondersteuningsvragen van de cliënt bepalen de wijze waarop we zaken dienen te organiseren, hoe het rooster eruit ziet, 
hoe de agenda van de medewerker wordt ingevuld. 

Daartoe is het van belang om medewerkers nog beter te trainen in het ophalen en handelen naar de klantvraag, het gesprek 
rondom het ondersteuningsplan goed te organiseren en hierbij gebruik maken van de ondersteunende mogelijkheden van 
PlanCare 2. 

 

 
In de kern komt het erop neer dat we (met nóg meer energie) doorgaan met het maken van de, reeds ingezette, kanteling: bij 
Reinaerde draait het om de cliënt, vanuit al zijn mogelijkheden en beperkingen. 

 
In mijn rol als bestuurder acht ik het volgende van belang: 

• Het continu verbeteren en vereenvoudigen blijven stimuleren, leren en ontwikkelen dicht bij waar het ertoe doet voor de 
cliënt : in de samenwerking tussen medewerker en cliënt en zijn netwerk, vanuit een intrinsieke motivatie. 

• Extra aandacht en energie op de verbeterprojecten (zoals medicatieveiligheid, terugdringen agressie) die al zijn 
ingezet. 

• Op een SLIMM-wijze, lokaal ingebed, aan teams informatie over de geleverde kwaliteit ter beschikking stellen. 

• Waar nodig medewerkers anders of ruimer faciliteren (door intervisie, trainingen, technologie) om nog dichter bij de 
klantvraag te komen en oplossingen te bedenken om aan deze vraag te voldoen. 
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Bijlagen, gebruikte bronnen 

 
Over het verslagjaar 2017 is door de deelnemers aan de challenge c.q. de opstellers van het kwaliteitsrapport 

gebruik gemaakt van uiteenlopende verslagen en rapportages. Een deel daarvan wordt in het navolgende 

weergegeven, hetzij in samenvatting, hetzij als voorbeeld van gelijksoortige rapportages. Gegevens uit de 

reguliere rapportages van Reinaerde, zoals alle dashboardgegevens van de managementrapportages, het 

reguliere jaarverslag, gedetailleerde overzichten van incidenten en vrijheid beperkende maatregelen zijn hier niet 

opgenomen, maar zijn zo nodig in te zien. De bronnen zijn per kwaliteitsthema geordend, maar zijn tegelijkertijd 

ook vaak voor meerdere thema’s van toepassing. 
 

Bronnen thema 1 kwaliteit zorgproces rond individuele cliënt 

1.1 Resultaten programma SLIMM 

1.2 Resultaten mijn dossier en ondersteuningsplan in PlanCare 2 

1.3 Resultaten zelfregie met digitale ontwikkelingen 

1.4 Resultaten ontwikkelplan zorgpaden 

1.5 Resultaten intensieve begeleiding en Triple C 

1.6 Ondersteuningsplannen 2017 

1.7 Bezoeken door Wist je dat?!-team 

1.8 Reinaerde FIT 2017 

 
Bronnen thema 2 eigen regie 

2.1 Samenvatting jaarverslag commissie vrijheid en veiligheid (vrijheidsbeperkende maatregelen) 2017 

2.2 Medezeggenschap 2017 : ‘Meedoen in de regio’ 
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Bijlagen, gebruikte bronnen 
 

Bronnen thema 3 ervaringen cliënten 

3.1 Jaarverslag klachtenregeling cliënten en vertegenwoordigers 2017 

Zie verder onder 1 
 
 

Bronnen thema 4 borging veiligheid 

4.1 Samenvatting jaarverslag Consultatie en AdviesTeam seksueel misbruik (CAT) 2017 

4.2 Platform veiligheid: activiteiten 2017 

4.3 Stand van zaken van het verbetertraject medicatie november 2017 

4.4 Veilig omgaan met til en transferliften 

4.5 Audits 

4.6 Samenvatting jaarverslag Platform Veiligheid / Incidentencommissie 2017 

4.7 Informatieveiligheid 2017 
 

 
Bronnen thema betrokken en vakbekwame medewerkers 

5.1 Verslagen teamreflecties 

Zie ook 1.1 
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1.1 Resultaten programma SLIMM 
 
Doelstelling programma SLIMM 
De cliënt ervaart meer individuele tijd aandacht en ruimte vanuit de begeleiding, doordat medewerkers 
efficiënter en eenvoudiger werken (SLIMM). Dit draagt bij aan welzijn, participatie en zelfstandigheid van 
cliënten. Kortom: kwaliteit van bestaan en waarde voor de cliënt is vergroot. 
 
Plan van Aanpak 
Het programma SLIMM kent een doorlooptijd van drie jaar.  
2017 is het tweede jaar dat we SLIMM als ontwikkeldoelstellingen hebben 
afgesproken en waarbij we experimenteren met projecten op centraal, 
regionaal en lokaal niveau. De behaalde resultaten (positief en negatief) 
worden verzameld en gebundeld, zodat het leereffect optimaal is. De 
succesprojecten en positief ervaren werkvormen worden vertaald in 
breed toepasbare SLIMM-formule en leertrajecten (methodieken). Deze 
werkwijze draagt bij aan borging en brede toepasbaarheid binnen 
Reinaerde. 
 
In 2017 hebben we afspraken gemaakt in lijn met 2016 waarbij onze 
ambitie was om de cliënt nog meer centraal te stellen en te streven naar 
directe effecten voor de cliënt. We hebben gemerkt dat dit mogelijk is als 
er vanuit de medewerkers gericht aandacht is voor de vraag: Wat merkt 
de cliënt voor verschil? Wie draagt bij aan dat verschil? Wie maakt het 
verschil? Vanuit de twee verbeterlijnen, cliënt en medewerker, zullen we 
in 2018 doorgaan met verbeteren door SLIMM te werken. Dat is volgens 
ons een manier om het kwaliteitskader binnen Reinaerde vorm te 
geven (zie figuur 1: praatplaat).  
 
Tussenevaluatie 
De SLIMM-formule is een handreiking die bestaat uit allerlei instrumenten (“tools”) die ingezet kunnen 
worden om een verbeterproject aan te pakken. Welke tool wordt ingezet hangt af van het project en de 
toepassing van de tool. Voorbeelden van tools zijn 5S, Kaizen, dagstart, A3, visueel management of 
waardestroomanalyse. (Zie ook tabel 1: overzicht van 10 initiatieven en het gebruik van de tools.)  
Doordat we met elkaar blijven verbeteren, staat de SLIMM formule ook niet stil. Instrumenten worden 
steeds verbeterd en er komen ook meer instrumenten bij om in te zetten. Wij zien het dan ook als een 
“way of work”.  
Om te bepalen of een verbeterproject succesvol is, zijn er vaste kritische succesfactoren (KPI’s) 
geformuleerd. Deze vier KPI’s worden bij alle projecten gemeten. Ieder traject heeft een meetplan waarin 
de harde kant worden gemeten (cliëntgebonden tijd, cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, en 
administratieve last) maar ook een zachte kant waarin het cliëntverhaal wordt verteld en waarin we de 
aantoonbaarheid van het leereffect laten zien. Deze meetplannen zijn geconcretiseerd in de app, die als 
hulpmiddel bij het meten kan dienen.  
  

Figuur 1: praatplaat SLIMM programma 2018 
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⑥ ① ④ ⑤

Trajecten Doelstelling traject SLIMM cijfer Kwaliteit

5S Atelier De Loeff

Cliënten willen beschikken over een goed 

functionerend afvalsorteersysteem welke iedereen 

begrijpt en dagelijks naleeft

7,4 780 4 10 6 8 √

Kaizen Merenhof
Cliënten krijgen passende ondersteuning op de door 

hun gewenste momenten
7 2900 7 7,5 5 6 √

Dagstart LVB cluster
Cliënten willen betere afstemming onderling over taken 

en activiteiten
8 912 7 7,5 7,1 7,2 √

Dagstart bij t Zand
Cliënt ervaart meer rust en aandacht door een betere 

verdeling van medewerkers over de groepen
7,4 975 6 7 5,5 7 √

De Drie Ringen back 

in business

Cliënten ervaren een eenduidige benadering en meer 

afstemming onderling waardoor er minder fouten 

worden gemaakt door de begeleiders

7,4 1820 6,9 7,9 7,3 7,3 √

Roosterdagstart 

Heygraeff
Cliënten ervaren meer bekende gezichten op de groep 7 73 6 6,5 7 7,2 √

Pictobord Selma 

Lagerlof weg

Cliënt bepaalt op welk moment de medewerkers bij 

hem de bijzondere handelingen uitvoeren
8 485 6,2 7 3 6 √

Processtroom 

benodigheden

Cliënten ervaren meer tijd van medewerkers doordat de 

aanvraag van ICT benodigdheden is geautomatiseerd
7,4 500 7 7 4 6 √

Monitoroverleg 

Lekstroom

Beleving van cliënten duidelijker in beeld krijgen en 

gerichte acties erop ondernemen
8 1140 7,5 8 7,2 7,8 √

Waardestroom en 

dagstart op 3 

woningen

Cliënt ontvangt dagelijks de juiste medicatie 8,7 75 30 7,3 8,2 6,2 8 √

Totalen 7,6 8520 1170 6,5 7,7 5,8 7,1 √ (10 vd 10)

√voor na

③

FORMAT RESULTATEN SLIMM 2017

Verdeling tijd
Cliënttevredenheid/ 

impact (ctv)

Medewerkertevredenheid 

(mtv)

Cliënttijd
Administra-

tieve last
voor na

②

Eindresultaten december 2017 

10 initiatieven 
 
Ten behoeve van de rapportage ontwikkeldoelstellingen van het zorgkantoor, zijn er 10 initiatieven 
uitgelicht die allen op hun manier bijdragen aan cliëntgericht werken. Hierdoor ervaart de cliënt meer 
individuele tijd, aandacht en ruimte vanuit de begeleiding. Daarnaast heeft ieder traject een cliëntverhaal; 
een verhaal beschreven vanuit de cliënt waarin hij vertelt wat hij persoonlijk heeft ervaren door het 
verbetertraject.  
Een verbetertraject is pas succesvol als de resultaten van het traject worden gemeten en geëvalueerd. 
Terugblikken is immers nodig om nieuwe verbeterkansen te ontdekken. Van de 10 geselecteerde 
initiatieven zijn metingen en evaluaties persoonlijk of via de verbeterde app opgehaald.  
Er is gemeten op de volgende onderdelen; 
1. cliëntgebonden tijd  
2. tevredenheid cliënt  
3. tevredenheid medewerker  
4. administratieve last  
5. kwaliteit van dienstverlening  
6. aantoonbaarheid van het leereffect (SLIMM cijfer) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Waardering 10 initiatieven 
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In de trajecten is de gemiddelde cliënttevredenheid gestegen van een 6,5 naar een 7,7. De medewerker 
tevredenheid is gestegen van een 5,8 naar een 7,1. In deze tevredenheidscijfers is geen duidelijk 
onderscheid per type traject of per vorm te maken.  
In totaal is de winst die is behaald in de cliëntgebonden tijd en/of de administratieve last 9690 uur op 
jaarbasis. Hiervan wordt ongeveer 88% aan directe cliënttijd besteed.  
 
Het meten van de verbetertrajecten vinden we heel belangrijk om inzicht te krijgen in wat het project 
uiteindelijk heeft opgeleverd. We merken telkens weer dat hier ook veel energie naar toe moet. Meten is 
nog steeds niet ingeburgerd en vraagt om extra aandacht en tijd. Voor ons blijft dit een belangrijk 
aandachtspunt en hiermee gaan we door in 2018. 
 
Uit de evaluaties van de trajecten zijn een aantal leerpunten te ontdekken:  
 

• SLIMM wordt steeds meer ingezet op verzoek van cliënten. Cliënten van dagbestedingslocaties 
of woningen vragen zelf om een verbetertraject omdat ze kansen zien in het verbeteren van het 
werk, het leren van elkaar en het hebben van meer inspraak.  

• De invoer van dagstarts, weekstarts of monitoroverleg zorgt voor een betere afstemming binnen 
het team. Hierdoor is er een meer eenduidige werkwijze richting de cliënt en is er meer focus op 
de werkzaamheden voor zowel cliënt als medewerker. Daarnaast levert het een tijdswinst op die 
direct aan de cliënten besteed kan worden en dit gebeurt dan ook.  

• Er zijn meer structurele oplossingen gekomen in de bedrijfsvoering. De roosterknelpunten 
worden meer en meer vanuit het perspectief van de cliënt benaderd waardoor er minder externe 
inhuur nodig is. Cliënten ervaren hierdoor meer stabiliteit en continuïteit en hebben minder vaak 
wisselende gezichten.  

• Er is meer dan andere jaren verbinding gemaakt met andere afdelingen en projecten. Hierdoor is 
er meer effort op een verbetertraject waardoor het project uitgebreider wordt, maar vaak ook 
succesvoller.  

 

 

Tabel 2: Legenda bij Waardering 10 initiatieven 
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Conclusie 

Het beoogde resultaat voor 2017 was dat 10 initiatieven gerealiseerd zijn die allen op hun manier 
bijdragen aan cliëntgericht werken, zodat de cliënt meer individuele tijd, aandacht en ruimte ervaart 
vanuit de begeleiding. De doelstelling hierbij was dat 6 van de 10 initiatieven, respectievelijk 8 van de 10 
initiatieven positief gewaardeerd worden.  
 
Uit de ‘Eindresultaten december 2017’ blijkt dat alle tien de initiatieven positief gewaardeerd worden. De 
eindmeting is beter/hoger dan de 0-meting. Dit geldt voor de cliënttevredenheid, de medewerker 
tevredenheid en de meting op kwaliteit. De cliënttevredenheid is gestegen van gemiddeld een 6,5 naar 
een 7,7 en de medewerker tevredenheid is gestegen van gemiddeld een 5,8 naar een 7,1. Tevens is het 
gemiddelde SLIMM cijfer hoger dan een 7,0 namelijk een 7,6. Opmerkelijk is dat alle 10 initiatieven hoger 
gewaardeerd worden dan een 7,0.  
Wij concluderen dan ook dat het resultaat van de ontwikkeldoelstelling behaald is.  
 
Het komende SLIMM jaar gaan we ons nóg meer richten op het verschil maken. Ieder traject wordt bij 
start beoordeeld of de “cliënt het verschil merkt” en welke parameters daarop van toepassing zijn. Ook 
richten we ons met nadruk op continu verbeteren van kwaliteit; het SLIMM inrichten en toepassen van 
het kwaliteitskader en Reinaerde kwaliteitssysteem.
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1.2 Resultaten mijn dossier en ondersteuningsplan in PlanCare 2 
Doelstelling  

 
De wereld om ons heen verandert continu. Het recht van mensen op inzage in hun eigen 
persoonsgegevens sluit naadloos aan op de mogelijkheden binnen de digitale revolutie waarin wij ons 
momenteel bevinden. Technische en functionele ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen 
bieden kansen en mogelijkheden om cliënten, familie en andere direct betrokkenen optimaler te 
betrekken bij de zorg.  
 
De cliënt staat midden in de samenleving, waarbij zijn kwaliteiten en mogelijkheden, maar ook zijn 
zorgvraag zichtbaar gemaakt wordt in het ondersteuningsplan (OP). Het programma PlanCare 2, oftewel 
het vernieuwde Elektronische Cliënten Dossier (ECD), is hierbij een belangrijk hulpmiddel en draagt bij aan 
een eenvoudiger en toegankelijker OP van en voor de cliënt, zijn netwerk en de medewerker. Het digitaal 
ontsluiten van het OP voor cliënten en /of familie is dan ook een belangrijk onderdeel van de 
implementatie. 
 
De eerste fase van de implementatie van PlanCare 2 is de introductie van het vernieuwde ECD binnen 
Reinaerde. Dit ECD implementeren we uiteindelijk in alle regio’s. Het uitgangspunt is dat er vanuit de één 
plan gedachte wordt gewerkt: één cliënt, één plan en dat het plan inclusief doelen en werkdoelen 
integraal onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. 
 
In 2017 richten we PlanCare 2 in voor de Regio’s Woudenberg, Lekstroom en Zeist.  
Vanuit de één plan gedachte implementeren we tegelijkertijd in de woningen en bij de werk- en 
dagcentra. Wij denken dat het nieuwe ECD bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Binnen de 
regio's Woudenberg, Lekstroom en Zeist wordt PlanCare 2 in totaal op circa 100 plekken 
geïmplementeerd. Daarnaast zullen we op circa 50 plekken zorgen dat cliënten en hun familie en ander 
direct betrokkenen zelfstandig toegang hebben tot het ondersteuningsplan via Mijn Dossier. 
 
Beoogd resultaat 
▪ Eén ondersteuningsplan van en voor cliënten in PlanCare 2. 
▪ Het werken met de digitale agenda en rapportagefunctionaliteiten in PlanCare 2 door begeleiding. 

Hierdoor wordt het doelgericht werken beter gefaciliteerd. Er is meer inzicht in het behalen van de 
afspraken en doelen, waardoor de cliënt meer kwaliteit van zorg ervaart. 

▪ De toegankelijkheid van het ondersteuningsplan (OP) wordt vergroot doordat cliënten en familie via 
een portaal direct toegang krijgen tot de gegevens. Dit wordt mogelijk gemaakt door implementatie 
van Mijn Dossier. 

▪ Door de ondersteuning van PlanCare 2 ervaart de cliënt uiteindelijk meer cliëntgebonden tijd. 
▪ PlanCare 2 voldoet aan de eisen rondom veilige toegang, zodat alleen bevoegde familie toegang 

hebben tot het OP. Dit op nadrukkelijk verzoek van de cliënten en familie.  
▪ Cliënten worden optimaal betrokken bij het opstellen van het OP. 
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Figuur 2: route implementatie regio’s PlanCare 2 
 
 
Eindresultaten december 2017 

Resultaten per 15 december 2017: 
 
- De woningen, dagcentra en kindercentra van de regio’s Woudenberg, Lekstroom en Zeist werken met 

PlanCare 2. De ondersteuningsplannen zijn overgezet vanuit het oude systeem, PlanCare Dossier, en 
staan in PlanCare 2. Zie hiervoor ook bijlage 1 voor het aantal locaties, cliënten en medewerkers. Het 
overzetten van de OP’s is een hele klus gebleken en heeft extra tijd aan administratie gevraagd. 
Gebleken is dat dit invloed heeft op de motivatie van medewerkers en de acceptatie van het nieuwe 
systeem. Het OP moet handmatig overgezet worden van het oude naar nieuwe systeem, ander kan 
er niet gewerkt worden met de nieuwe functionaliteiten in PlanCare2.  

- Er wordt actief gebruik gemaakt van de rapportage functionaliteit en er wordt gewerkt met een 
digitale agenda (nieuwe functionaliteiten). 

- Voor de regio’s Woudenberg en Lekstroom zijn cliënten en familie uitgenodigd om op een veilige wijze 
gebruik te kunnen maken van ‘Mijn Dossier’. Dit is dé digitale ingang die Reinaerde gerealiseerd heeft 
om cliënten, familie en andere betrokkenen toegang te geven tot het ondersteuningsplan en agenda 
van de cliënt. In de eerste week van januari 2018 zal dit ook in de regio Zeist starten (zie figuur 2: 
locaties waar toegang tot Mijn Dossier gerealiseerd is). 

- Er is een 0-meting uitgevoerd (bij zowel cliënten als medewerkers) binnen de regio’s Woudenberg, 
Lekstroom en Zeist over de ervaringen van het gebruik van het oude systeem PlanCare Dossier.  

- Er is een 1e meting/evaluatie uitgevoerd op basis van dezelfde vragen in relatie tot het nieuwe 
systeem PlanCare 2 in de regio Woudenberg. In de regio’s Lekstroom en Zeist worden de 
vervolgmetingen gehouden na een half jaar implementatie. Uit de ervaringen Woudenberg is 
gebleken dat het effect van een nieuw systeem voor cliënten en medewerkers pas zichtbaar wordt 
nadat een ieder langere tijd met het nieuwe systeem gewerkt heeft. Deze ervaring nemen wij mee in 
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de vervolgmetingen Lekstroom en Zeist. Na een half jaar gaan we daar meten en dit zullen we na een 
jaar voor alle regio’s herhalen.  

 
Conclusie  

- In de regio’s Woudenberg, Lekstroom en Zeist zijn alle medewerkers getraind in het werken met 
Plancare 2.  

- De woningen, dagcentra en kindercentra van de regio’s Woudenberg, Lekstroom en Zeist werken met 
PlanCare 2. De OP’s zijn overgezet vanuit het oude systeem, PlanCare Dossier, en staan in PlanCare 2. 
Er wordt actief gebruik gemaakt van de rapportage functionaliteit en er wordt gewerkt met een 
digitale agenda. 

-  
- Er is een 0-meting uitgevoerd (bij zowel cliënten als medewerkers) binnen de regio’s Woudenberg, 

Lekstroom en Zeist over de ervaringen van het gebruik van het oude systeem PlanCare Dossier. 
Voorbeeld:  
 

 

 
 
 
- Er is een vervolgmeting uitgevoerd op basis van dezelfde vragen in relatie tot het nieuwe systeem 

PlanCare 2 in de regio Woudenberg. In 2018 worden de vervolgmetingen ook in de andere regio’s 
uitgevoerd aangevuld met metingen na een jaar. De tijd tussen de implementatie en de 
vervolgmeting is te krap gebleken om een volledig beeld te krijgen van de ervaringen van de cliënten 
en de medewerkers. Zij hebben nog onvoldoende ervaring op kunnen doen met het nieuwe systeem. 
Cliënten hebben nog nauwelijks voordelen omdat zij nog niet betrokken zijn geweest bij de nieuwe 
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cyclus van hun ondersteuningsplan. Medewerkers zijn nog niet gewend aan nieuwe systeem en 
ervaren nog steeds veel administratieve last van het omzetten van alle OP’s. 

 
 

 
Figuur 3: nul- en vervolgmeting tegen elkaar afgezet 
 
- In de regio’s Woudenberg en Lekstroom is een meting uitgevoerd over de trainingen. Dit heeft 

bijgedragen aan het optimaliseren van de trainingen. Heel belangrijk omdat de training de basis legt 
voor het gebruik van PlanCare 2. 

- Voor de regio’s Woudenberg en Lekstroom is familie uitgenodigd om op een veilige wijze gebruik te 
kunnen maken van ‘Mijn Dossier’. In de eerste week van januari zal “Mijn Dossier” in de regio Zeist 
starten.  

- We kunnen uit de vervolgmeting Woudenberg afleiden dat PlanCare 2 voordelen biedt ten opzichte 
van PlanCare Dossier, hoewel het bewijs hiervoor op dit moment nog dun is (zie figuur 3). Wij horen 
wel terug en kunnen ook uit de meting opmaken dat de nieuwe functionaliteiten zoals de digitale 
agenda en rapportage positief ervaren worden. Uiteindelijk zal daarmee ook het schrijven van een OP 
op termijn voordelen gaan opleveren. We merken dat cliënten en medewerkers meer tevreden zijn 
over het systeem, omdat zij ervaren dat er bij de inrichting geluisterd is naar hun wensen. Tevens 
kunnen binnen de nieuwe mogelijkheden de activiteiten die voortvloeien uit de hoofd- en 
werkdoelen, direct in de agenda gepland worden en kan er rechtstreeks op gerapporteerd worden. 
Dit is een grote verbetering t.o.v. PlanCare Dossier. 

- Wij hebben geleerd dat een implementatietraject heel veel tijd vraagt: zowel in de voorbereiding, de 
uitvoering als de borging. Metingen zijn hele goede hulpmiddelen voor het proces en om bij te sturen. 
Wij hebben dan ook lessen geleerd van de nulmetingen in Woudenberg waardoor de implementatie 
in Lekstroom en Zeist veel soepeler zijn gelopen. Het meten van concrete effecten kan alleen op een 
langere termijn en dan spreken we daadwerkelijk over minimaal een half jaar en vervolgens een jaar. 
Vandaar ook dat we alleen een vervolgmeting hebben gedaan in Woudenberg. 
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1.3 Resultaten zelfregie met digitale ontwikkelingen 
Doelstelling 

De doelstelling van deze ontwikkelafspraak is het versterken van zelfregie, door gebruik te maken van de 
uiteenlopende mogelijkheden die digitale ontwikkelingen te bieden hebben. Cliënten en hun netwerk 
zijn zelfredzamer hebben meer eigen regie en mogelijkheden om te participeren, omdat Reinaerde 
innovatieve digitale toepassingen beschikbaar stelt, waar cliënten zelf op een veilige wijze gebruik van 
maken. 
Deze doelstelling beoogd minimaal de volgende eindresultaten voor cliënten op te leveren:  

• De cliënt kan op een veilige wijze gebruik maken van digitale ontwikkelingen. 

• De cliënt is zelfstandiger en ervaart meer eigen regie door gebruik te maken van digitale 
ontwikkelingen. 

• De cliënt is zelfredzamer en heeft meer mogelijkheden tot participatie in de samenleving.  
 

Plan van Aanpak 

Belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen van de aanpak is het betrekken van cliënten en begeleiders 
bij de experimenten. Tevens wordt er rekening gehouden met het veilige gebruik van de producten, 
dataveiligheid en privacy. 
We zijn op zoek naar het maatschappelijk rendement door de focus te leggen op de ontwikkeling van 
eigen regie. Dit belang weegt zwaarder dan mogelijke kostenbesparende effecten. We volgen hiermee 
de strategische koers (2016-2018) van Reinaerde, waarin de ambitie ten aanzien van eigen regie en 
maatschappelijke waarde stevig is neergezet. De keuze voor in gebruik name of het uitbreiden van een 
pilot wordt naast winst in eigen regie ook gebaseerd op een kosten/baten analyse.  
Per pilot is een rapportage en onderzoeksverslag over bijhorende metingen beschikbaar. 
 

Organisatie 

De verantwoordelijkheid voor uitvoer is belegd bij afdeling I&A - Informatie & Automatisering, hier is de 
technische expertise beschikbaar om innovatieve digitale producten toe te passen en wordt gewerkt in 
projectenstructuur. Het pilotteam bestaat naast de projectleider uit: projectmedewerker, jr. 
onderzoeker en GZ-psycholoog. Een klankbordgroep ‘zelfredzame cliënt’ heeft een adviserende rol, 
hierin zitten zorgmedewerkers vanuit diverse disciplines. Deze groep vertegenwoordigt de cliënten in 
ons besluitvormingsproces. In de uitvoering van de pilots wordt telkens een specifieke groep cliënten 
betrokken. 
 

Selectie 

Het pilotteam doet een productselectie van innovatieve digitale producten die geschikt zijn voor mensen 
met een beperking. Deze ideeën kunnen voortkomen uit het ‘innovatie Lab’1, vanuit medewerkers 
(spreekbuis cliënt/familie), of uit de marktscan naar beschikbare technische hulpmiddelen. Het 
pilotteam beoordeeld de (technische) haalbaarheid en doet aannames, de klankbordgroep adviseert 
over het effect van de toepassing in de zorg en scoort op potentiele vergroting van zelfredzaamheid, 
eigen regie en participatie. Besluit tot starten van de pilot wordt door de opdrachtgever (I&A) genomen. 
Er worden alleen producten geselecteerd die een digitale component hebben (app, sensor, mechanica) 
en in korte periode (6mnd) getest kunnen worden. Hieronder de omschrijving van de 4 geselecteerde 
pilots. 

                                                           
1 Proeftuin van samenwerking Reinaerde en Amerpoort 
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Pilot #1: De reiskoffer. De Reiskoffer geeft reisondersteuning aan mensen met een beperking die met het 
openbaar vervoer reizen. In deze pilot zijn de GoOV app, Buzzy Buddy en Blue Assist ingezet in een 
oefentraject. Cliënten zijn met behulp van een reisbegeleider (vrijwilliger) met het openbaar vervoer 
gegaan om de hulpmiddelen uit te testen. Door gebruik te maken van de apps worden cliënten 
zelfredzamer en zijn zij in staat zelfstandig te reizen. 
Pilot #2: Zorgrobotica. In deze pilot zijn twee sociale robots ingezet, waarmee cliënten zichzelf kunnen 
activeren. De Robotkat en de Paro zeehond zijn ‘knuffelrobots’ die zijn uitgerust met verschillende 
soorten sensoren. De robots reageren op aanraking en geluid en zijn in staat reactie te geven middels 
kleine bewegingen en geluid. Door inzet van de robots verwachten we interactie tussen cliënten en de 
sociale robots, waardoor zij de aandacht erbij houden en meer alert zijn op de omgeving.  
Pilot #3: Slimme inco’s. Dit is een nieuw type incontinentiemateriaal dat met sensoren de vulling en de 
verzadiging van incontinentiemateriaal meet en aangeeft via een smartphone. Hiermee is het mogelijk 
om de incontinentiezorg optimaal af te stemmen op de cliënt, waarbij de verschoning alleen wordt 
gedaan wanneer nodig. Hierdoor zijn de verzorgingsmomenten op maat afgestemd en daardoor minder 
belastend voor cliënt en medewerker. 
Pilot #4: Mijn Eigen Plan. Mijn Eigen Plan is een app die ondersteunt in de structuur van de dag, 
instructies biedt en motiveert met een puntenbeloningssysteem. Deze toepassing werkt op de 
smartphone van de cliënt. De begeleider en familie hebben toegang tot een online portaal waar de 
instellingen gedaan worden en activiteiten zichtbaar zijn. Door gebruik van deze app vergroot de cliënt 
zijn eigen regie en zelfstandigheid. 
 

Aanpak van pilotprojecten 

In kortdurende experimenten is op een laagdrempelige manier de toepassing van deze producten bij 
een geselecteerde groep cliënten en begeleiders getest. Afhankelijk van de toepassing worden ook de 
familieleden en andere stakeholders, zoals leveranciers en domeinexperts betrokken. Het onderzoek 
levert klantervaringen en data op die antwoord geven op aannames over versterking van eigen regie, 
zelfredzaamheid en het vergroten van participatie. Dit onderzoek is per pilot uitgevoerd door een 
gedragskundige B en een GZ-psycholoog van Reinaerde. De gehanteerde methodiek kan verschillen en 
is altijd gericht op het meten van het effect voor de cliënt en netwerk. Per project zijn 
onderzoeksverslagen opgesteld, indien gewenst zijn deze opvraagbaar.  
Stappenplan pilot 

1. [Plan van Aanpak] In samenspraak met zorgexpert en leverancier. 
2. [Onderzoeksopzet] Onderzoek naar de impact van de toepassing.  
3. [0-meting] Bij cliënt, familie en/of begeleiders. 
4. [Experiment] Testen van de toepassing bij de doelgroep. 
5. [Monitoring] Bijstellen van experiment en nieuwe testen uitvoeren. 
6. [Eind-meting] Bij cliënt, familie en/of begeleiders. 
7. [Evaluatie] Met de gebruikers en betrokken stakeholders. 
8. [Analyse] Weging van de onderzoeksresultaten, toetsen van aannames. 
9. [Eindrapportage] Weergave van resultaten, conclusie en advies voor vervolg. 
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Beschrijving van de resultaten 

Er zijn in 2017 volgens de planning 4 pilotprojecten afgerond. De digitale toepassingen zijn getest bij 
diverse doelgroepen en er is onderzoek uitgevoerd onder cliënten, familie en begeleiders. Onderstaande 
tabel geeft de resultaten in cijfers weer, bij elk van de pilots zijn cliënten direct betrokken, in totaal 
hebben 97 cliënten en 58 begeleiders deelgenomen.  
 
 

 De Reiskoffer Zorgrobotica Slimme inco’s Mijn Eigen Plan 

# Cliënten deelgenomen 4 68 10 15 

# Begeleiders 4 26 20 8 

Reinaerde locaties De wijde Doelen 
De Boemerang 
Wijkersloot 

De Batau 
De Ster 
De Wetering 

De Heygraeff: 
Woonlocatie 
Boog 10c 
 
Dagbesteding 
Boog 10a 
Boog 10E  
Grift 5 
Grift 7 

Dennendal 
Houtlaan 3-5 
Tuinlaan 6 
 
De Slotlaan 
Slotlaantje 1 
Slotlaantje 3 
 
De Heijvlinder 
Musicallaan 
Werkspecht 
De Bombardon 

Experiment periode 4 x 6 wkn 3 x 1 week 2 wkn 6 wkn 

Doorlooptijd pilot 8 mnd 3 mnd 5 mnd 4 mnd 

Bereik van pilot2 

• Cliënten 

• Familie 

• Medewerkers 

 
150 
250 
1000 

 
100 
50 
150 

 
30 
30 
400 

 
40 
30 
750 

Digitale technologie 2 x app 
2 x smartphone 
1 x mobiel 
device 
1 x online portal 

2 x zorg robot 1 x app 
4 x mobiel 
device 
10 x sensor 
 

1 x app 
1 x online portal 
1 x smartphone 

     
 
Pilot #1: De reiskoffer 
In deze pilot is, naar gelang de behoefte bij de cliënt en netwerk, de GoOV app, de Buzz Buddy en/of 
Blue Assist ingezet. Enerzijds om onderzoek te doen naar de effecten op eigen regie, anderzijds om 
inzicht te krijgen in het besparingspotentieel voor de vervoerskosten. Cliënten met uiteenlopende 
beperkingen hebben deelgenomen aan een oefentraject van zes weken en onder begeleiding van een 
vrijwilliger in het openbaar vervoer gereisd.  
‘Met de reisbeleider ben ik naar nieuwe plekken gereisd. Ik heb nu wel twee andere routes gedaan die ik 
nog niet kende, ik durfde dit wel maar mijn moeder had nog geen vertrouwen erin, nu wel.’ (Cliënt) 
Onderzoek 
                                                           
2 Inschatting exposure, gebaseerd op aantal views van online artikelen (intranet) en publicaties in Uiteraerd 
(kwartaalmagazine Reinaerde) 
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Het onderzoek was gericht op de ervaringen van cliënten, familie en reisbegeleiders. Er is gekozen om 
een kwantitatieve studie uit te voeren om de zelfredzaamheid, eigen regie en participatie van de cliënt in 
kaart te brengen, en een kwalitatieve studie om zoveel mogelijk ‘echte’ reiservaringen op te halen en 
verdieping te krijgen op de enquêtevragen.  
Gebruikte methodieken: 

• Enquête [0-meting] Voorafgaande aan pilot afgenomen bij cliënten en familie. 

• Enquête [Eind-meting] Na het oefentraject afgenomen bij cliënten en familie. 

• Individueel interview [Eind-meting] 1-op-1 gesprekken met familie, en reisbegeleiders o.b.v. een 
topic lijst. 

Alle deelnemende cliënten hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt, in figuur 1 is het resultaat 
van de cliënt metingen weergegeven, het gaat hierbij om het absolute verschil tussen de voor- en 
nameting. 

 
Figuur 4 - Clientmeting De reiskoffer 
 
Individueel is er bij elke deelnemer toegevoegde waarde geconstateerd, echter het aantal cliënten 
binnen Reinaerde die gebruik maken van het structurele groepsvervoer én geschikt is om zelfstandig te 
reizen is beperkt. Bovendien is het de deelnemende cliënten niet gelukt om in de oefenperiode volledig 
zelfstandig te reizen. Het aanleren van het gebruik van de digitale hulpmiddelen was hierin geen 
obstakel, maar er was meer tijd nodig om te oefenen of de cliënt mist de juiste vaardigheden. Het 
besparingspotentieel op de vervoerskosten is niet aangetoond. Wel is bevestigd dat er positieve effecten 
zijn voor de eigen regie van cliënten, en dat er met deze hulpmiddelen op een veilige manier geoefend 
kan worden met zelfstandig reizen in het openbaar vervoer. 
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Pilot #2: Zorgrobotica  
In deze pilot zijn twee type sociale robots, drie weken ingezet bij cliënten en begeleiders van Reinaerde. 
Enerzijds om deze robots met elkaar te vergelijken, anderzijds om de effecten voor de zelfredzaamheid, 
eigen regie en participatie van cliënten te onderzoeken. Op drie locaties hebben 68 cliënten en 26 
begeleiders deelgenomen.  
 

Onderzoek 
Er is een kwalitatieve studie gedaan bestaande uit 1-op-1 interviews met de betrokken medewerkers, 
waarbij ook gevraagd is naar observaties van cliënten door medewerkers. Aan de hand van een topic 
lijst, is gesproken met de begeleiders op de woonlocatie, het kindercentrum en dagbesteding. Er is 
gekozen om alleen de begeleiders te interviewen omdat het niveau van cliënten niet toereikend is.  
Gebruikte methodieken: 
 

• Verwachtingen [0-meting] voorafgaande aan pilot uitgevoerd bij begeleiders. 

• Individueel interview [Eind-meting] 1-op-1 gesprekken met begeleiders, o.b.v. topiclijst. 
 

Dit onderzoek geeft een positief resultaat weer voor de participatie, met name door de activerende 
uitwerking van sociale robots op cliënten. Bovendien verhoogd inzet op groepen interactie tussen 
cliënten onderling, en tussen begeleiders en cliënten. Dit draagt eveneens bij aan participatief gedrag. De 
effecten op de eigen regie en zelfredzaamheid blijken beperkt aanwezig, een versterking is niet 
aantoonbaar. Wel wordt er een toegenomen gevoel van veiligheid bij cliënten waargenomen en gaat en 
een introverte wereldbeleving meer open, waardoor de eigen regie meer vorm kan krijgen. Ook is 
ondervonden dat de sociale robots niet voor elke cliënt geschikt is, sommige kinderen schrikken van de 
zeehond en hardhandige cliënten veroorzaken defecten. Duidelijk is wel dat uit observaties en reacties 
van cliënten blijkt dat de sociale robots meer effecten hebben voor cliënten dan verondersteld.  
 

“Het is bij deze cliënt erg lastig om contact te maken en hem mee te nemen in het activiteitenaanbod van 
de dagbesteding, hij is moeilijk te bereiken omdat hij overal weerstand tegen heeft. Toen cliënt de 
robotkat kreeg aangeboden, zag begeleiding een heel andere man. Naar de kat toe was hij heel teder, 
lief, tevreden en hij praatte er zachtjes tegen. Dit zorgde voor kalmte en een gevoel van veiligheid, hij 
kwam daardoor uit zijn schulp en de begeleiding kon dichterbij komen.” (Begeleider Reinaerde). 
 

Voor de begeleiders waren de sociale robots een hulpmiddel bij het maken van contact met de cliënt, en 
een manier om de dagelijkse aandachtbehoefte van cliënten flexibel in te vullen.  
 

“De sociale robots konden de aandacht geven als begeleiders even de aandacht op iets anders/een 
andere cliënten moesten richten.” (Begeleider Reinaerde). 
 

Bovenstaande geeft weer dat sociale robots bijdragen aan participatie en interactie van cliënten en de 
ambitie om met digitale ontwikkelingen efficiëntie te bereiken. Daarnaast heeft het een positieve impact 
op de kwaliteit van leven van de cliënt. De vergelijking van de twee type sociale robots heeft een 
voorkeur voor de robotkat uitgewezen, die passende functionaliteiten voor onze cliënten biedt, minder 
afschrikwekkend is en voordeliger in aanschaf. 
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Pilot #3: Slimme Inco’s 
Op instellingsterrein De Heygraeff, hebben tien cliënten, en twintig medewerkers twee weken 
deelgenomen aan de pilot. Deze groep cliënten hebben ernstige meervoudige beperkingen, en weinig 
mogelijkheden om zichzelf uit te drukken. Hierdoor is bandbreedte waarin deze doelgroep ontwikkeling 
kan vertonen beperkt, en het onderzoek naar de versterking van eigen regie lastig.  
 
Onderzoek 
Er is een kwalitatieve studie gedaan, om inzichten te krijgen in ervaringen van medewerkers, en 
mogelijke weerstand tegen verandering van het werkproces te registreren. De groep deelnemende 
cliënten kunnen zich niet (goed) uitdrukken, observaties van de medewerkers is de beste manier om een 
uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van leven van cliënten. Aanvullend is een kwantitatieve 
studie uitgevoerd om de scherpe aannames van de business case te onderzoeken. 
 
Gebruikte methodieken: 

• Groepsgesprek [0-meting] Met de begeleiders over de aannames. 

• Enquête [0-meting] Voorafgaande aan pilot gedurende 2 dagen bij elke verschoning. 

• Enquête [Eind-meting] In de laatste 2 dagen van de pilot bij elke verschoning. 

• Individueel interview [Eind-meting] Gesprekken met begeleiders aan de hand van topiclijst 
Er was een afname in het aantal verschoningen verwacht, minder doorlekincidenten waardoor minder 
verschoning van kleding en bedden, en verhoging van het draagcomfort. Slechts een deel van deze 
verwachtingen is gerealiseerd.  

 
Figuur 5 - Gemiddelde tijd met nat materiaal in uren 
 

In figuur 5 is het belangrijkste resultaat zichtbaar, cliënten dragen gemiddeld per etmaal 2,5 uur korter 
nat incontinentiemateriaal. Dit is een significante verbetering van het draagcomfort en er is een lager 
risico op huidaandoeningen en complicaties. Ook is het op afstand aflezen van het vullingsniveau een 
directe toegevoegde waarde voor de cliënt.  
 

‘Het op afstand kunnen aflezen van hoe vol de inco zit is echt een voordeel voor cliënten. Je kijkt op de app 
in plaats van dat je aan de broek van cliënten moet sjorren om naar de inco te kijken. Dit is voor cliënten 
echt een meerwaarde.’ (Begeleider Reinaerde). 
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Ook het aantal doorlekincidenten is afgenomen waardoor er minder vervelende verschoningen (voor 
cliënt en medewerker) nodig zijn geweest. Hierdoor is het aantal gevallen natte kleding en natte bedden 
afgenomen. Wat tevens een verminderde belasting is voor de cliënt en medewerker. 

 
Figuur 6 - afname natte kleding en bedden 
 

De pilot was kort, hierdoor hebben medewerkers weinig tijd gehad om hun werkproces aan te passen. 
Wellicht is daarom ook geen afname gezien in het aantal verschoningen en er is ook geen extra 
cliëntgebonden tijd gewonnen.  
 
‘De tijden verschoven en wij verschoonden op andere momenten. Maar minder? Nee. Misschien wel voor 
enkele cliënten maar omdat je er nu steeds mee bezig bent, heb je op de groep juist meer 
verschoonmomenten.’ (Begeleider Reinaerde). 
 
De periode was eveneens te kort om veranderingen waar te nemen in het gedrag van cliënten. Er is dan 
ook geen versterking van zelfredzaamheid, eigen regie en/of participatie waargenomen, door de inzet 
van slim incontinentiemateriaal.  
 

Pilot #4: Mijn Eigen Plan 
In deze pilot zijn cliënten ondersteund in hun dagprogramma, door structuur te bieden en op maat 
gemaakte instructies te geven voor alledaagse taken. Enerzijds om de zelfredzaamheid, eigen regie en 
participatie te vergroten, anderzijds om de toegevoegde waarde voor medewerkers te onderzoeken. 
Gedurende zes weken, hebben op negen locaties van Reinaerde, vijftien cliënten en hun begeleiders 
deelgenomen. Dit zijn cliënten met lichte en matige verstandelijke beperking, die op een 
instellingsterrein wonen of werken op dagbestedingslocaties.  
 
Onderzoek 
Het onderzoek was gericht op cliënten en hun begeleiders. Er is zowel een kwantitatieve studie 
uitgevoerd om de zelfredzaamheid, eigen regie en participatie van de cliënt in kaart te brengen, als een 
kwalitatieve studie om zoveel mogelijk ervaringen en onvoorziene effecten te registreren. 
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Gebruikte methodieken: 

• Enquête [0-meting] voorafgaande aan pilot afgenomen bij cliënten en begeleiders. 

• Enquête [Eind-meting] nadien afgenomen bij cliënten en begeleiders. 

• Individueel interview [Eind-meting] 1-op-1 gesprekken met cliënten en begeleiders aan de hand 
van topiclijst. 

 

 
Figuur 7 - Clientmeting Mijn Eigen Plan 
 

In figuur 7 is het resultaat van de cliëntmeting weergegeven, het gaat hierbij om het absolute verschil 
tussen de voor- en nameting. Belangrijkste resultaat is de toename van zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid van cliënten. Er werden taken afgerond zonder dat daarop werd geattendeerd, en er 
werden nieuwe taken opgepakt. Dit is een versterking van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt.  
 

‘In de app staan allemaal picto’s van de dingen die ik thuis moet doen. De app gaat dan praten en zegt 
wat ik moet doen. Ik moet dan op ‘oké’ drukken als ik het gedaan heb. De begeleiding kan dan op de 
computer zien dat ik het gedaan heb.’ (Cliënt 4). 
 

Begeleiders kregen minder alledaagse hulpvragen, waardoor ze meer bezig waren met inhoudelijke 
zorgvragen en ontwikkeling van de cliënt. Dit heeft een positief effect op de werkdruk omdat er minder 
gemotiveerd en gestimuleerd wordt, wat als vermoeiend kan worden ervaren. Daarnaast kan een meer 
inhoudelijke zorgvraag het werk interessanter maken. 
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Conclusie 

Deze ontwikkelafspraak met het zorgkantoor is voor Reinaerde aanleiding geweest om nieuwe digitale 
middelen te introduceren bij medewerkers, cliënten en hun netwerk. Er zijn innovatieve producten in de 
zorgpraktijk getest. De resultaten van de pilots geven een gedetailleerd beeld van de effecten voor 
versterking van de eigen regie, zelfredzaamheid en het vergroten van participatie. De beste resultaten op 
dit vlak zijn behaald in pilot #4, Mijn Eigen Plan scoort goed op deze punten.  

 
De cliënt kan op een veilige wijze gebruik maken van digitale ontwikkelingen. Bescherming van 
persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd. Zorgvuldige omgang met deze gegevens is essentieel, zeker 
als er getest wordt met innovatieve toepassingen die vaak met nieuwe uitwisseling van data werken. 
Zowel met de Reiskoffer als Slimme inco’s en Mijn Eigen Plan worden met persoonsgebonden gegevens 
gewerkt. Waar noodzakelijk hebben we dit geanonimiseerd en/of met een bewerkingsovereenkomst 
geregeld dat verwerking mogelijk was. Bij de Reiskoffer was veiligheid van cliënten in de openbare 
ruimte een risico factor.  
 

De cliënt is zelfstandiger en ervaart meer eigen regie door gebruik te maken van digitale ontwikkelingen. 
Grootste vooruitgang is geboekt bij cliënten die aan Mijn Eigen Plan en de Reiskoffer hebben 
meegedaan. Het onderzoek toont aan dat cliënten nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld en dat het 
zelfvertrouwen toeneemt. Dit leidt tot zelfstandiger gedrag. We hebben gezien dat cliënten zelfstandig 
de wasmachine aanzetten en cliënten die hun eigen reis kunnen plannen en meer op hun gemak zijn in 
het openbaar. 
 

De cliënt is zelfredzamer en heeft meer mogelijkheden tot participatie in de samenleving.  
De effecten op de participatie zijn minder duidelijk geworden. Mogelijk omdat de pilots beperkt waren in 
tijdsduur en cliënten zelfredzaamheid moeten ontwikkelen alvorens participatief gedrag te ontwikkelen. 
Er zijn resultaten zichtbaar bij cliënten die hebben deelgenomen aan de pilot met zorgrobots, deze 
cliënten zijn actiever en alerter. Zelfstandig reizende cliënten begeven zich meer in de samenleving, in 
plaats van het (beschermd) georganiseerde vervoer. Dat geeft hen meer mogelijkheid tot deelnemen. 
Beter plannen met Mijn Eigen Plan en daadwerkelijk op de afspraak komen draagt ook bij aan 
participatie. Al met al kunnen wij concluderen dat er meer mogelijkheden tot participatie ontstaan, 
hoewel het harde bewijs ontbreekt. 
 

Vervolg. De 4 pilots zijn in november 2017 afgerond, het pilotteam geeft onderstaande aanbevelingen 
voor het vervolg. 
De reiskoffer - In gebruik name op kleine schaal, selectief inzetten bij cliënten waarbij vanuit de zorgvraag 
aanleiding is om te ontwikkelen op zelfstandigheid, eigen regie en mobiliteit.  
Zorgrobotica – De robotkat is door 2 locaties aangeschaft en in gebruik genomen. Daarnaast wordt 
geadviseerd om op robotica gebied samenwerkingen aan te gaan met bestaande kennishubs, en de 
‘roadmap zorgrobotica’ te maken zodat Reinaerde zich kan voorbereiden op een toekomst waarin 
robotica verweven is met het primair proces. 

 De Reiskoffer Zorg robotica Slimme inco’s Mijn Eigen Plan 
Zelfredzaamheid ++ +/- - ++ 
Eigen regie + - - ++ 
Participatie + ++ - + 
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Slimme inco’s – Vervolgpilot met een langere periode en meer cliënten. De verwachting is dat er dan 
meer resultaten voor cliënt en medewerkers zullen optreden. Een langere gebruiksperiode geeft meer 
inzicht in de effecten voor de cliënt en een reëlere financiële business case.  
Mijn Eigen Plan – Implementatie van Mijn eigen plan zodat meer cliënten van Reinaerde er gebruik van 
kunnen maken, in afstemming met de ontwikkelingen van het familie- en cliëntportaal (zie ook 
ontwikkeldoelstelling PlanCare 2, Mijn Dossier).  
 

De 4 pilots hebben geleid tot een positief resultaat. Implementatie binnen de doelgroep, aanschaf van 
de sociale robot of een vervolg van de pilot omdat gebleken is dat er meer onderzoek nodig is. Hiermee 
kunnen wij concluderen dat deze ontwikkelafspraak een positief resultaat heeft opgeleverd, waarbij de 
weg naar een digitale toekomst voor cliënten van Reinaerde open ligt.  
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1.4 Resultaten ontwikkelplan zorgpaden 
 

Doelstelling project zorgpaden 
Diagnostiek en behandeling van cliënten wordt resultaatgerichter. Door gerichte vragen te stellen bij 
diagnostiek, wordt sneller duidelijk wat de kern van het probleem is, zodat de cliënt eerder geholpen 
wordt met de behandelvraag. De behandeling wordt specifiek op het probleem ingezet, zodat de 
gewenste verandering bereikt wordt. De cliënt ervaart maatwerk en eigen regie, waarbij de 
compenserende zorg meer rondom en door de cliënt en zijn netwerk (informele zorg) wordt opgepakt. 
 
Plan van Aanpak 
In 2017 zijn zorgprogramma’s en zorgpaden ontwikkeld voor de behandeling van verschillende 
doelgroepen; 

- Jeugd 
- VG volwassenen 
- LVB volwassenen 
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

 
In verschillende workshops zijn eerst de zorgprogramma’s voor de verschillende doelgroepen opgesteld. 
Deze workshops zijn gehouden met een afvaardiging van disciplines die verbonden zijn aan de doelgroep; 
regiomanager, managers, gedragskundigen, expertises (logopedisten, ergotherapeuten, postmotorische 
therapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten) en begeleiders.  
Een zorgprogramma is een totaaloverzicht per doelgroep waarin de verschillende zorgpaden beschreven 
zijn.  
 In een zorgprogramma zijn drie fasen te beschrijven;  

1. Vraagverduidelijking: welke problematiek speelt er en welke vraag moet opgelost worden. 
2. Veranderfase: fase waarin de verandering plaatsvindt en de behandelaar aan de slag gaat om de 

verandering te realiseren.  
3. Compensatiefase: fase waarin compensatie plaatsvindt, om te zorgen dat de verandering blijvend 

is. Dit wordt niet gedaan door de behandelaar.  
 
Vervolgens is per vakgroep invulling gegeven aan de zorgpaden die in de zorgprogramma’s vallen. Het 
zorgpad beschrijft de behandeling die gegeven kan worden, bijvoorbeeld traumaverwerking of 
zindelijkheid. Zo hebben bijvoorbeeld de logopedisten de zorgpaden logopedie beschreven voor jeugd, 
VG, LVB en NAH. Iedere vakgroep heeft zorgpaden beschreven in een gestandaardiseerde template, 
zodat de verschillende zorgpaden ook goed naast elkaar gelegd en vergeleken kunnen worden (zie bijlage 
1: Zorgprogramma’s). In een zorgpad is beschreven het doel, een beschrijving (wat wordt er gedaan en 
door wie zodat er ook een kostencomponent bepaald kan worden) en doorlooptijd.  
 

Tijdens het beschrijven van de zorgpaden, realiseerden we ons dat we een organisatorisch systeem of 
model nodig hebben, om effectief te werken met de zorgpaden. Een model waarin we de omgeving van 
de zorgpaden organiseren. Zo hebben we aan de vraagverduidelijking een triagecommissie verbonden. 
Deze commissie beoordeelt de vraag van de cliënt en bekijkt welk zorgpad het beste aansluit bij de vraag 
en welke financiering daarbij hoort en nodig is. Dit laatste is van belang vanwege de complexe regelgeving 
en de diverse financiële stromen waar cliënten mee te maken hebben. Ook wordt bepaald of wij het 
aanbod als Reinaerde moeten leveren of dat er andere partijen zijn die dat beter kunnen doen. In de 
zorgprogramma’s hebben wij beschreven wat de interne en externe aansluiting is.  
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Als de vraag is verduidelijkt, is het uitgangspunt dat we vervolgens zoveel mogelijk organiseren rondom 
de cliënt. Ze normaal mogelijk, en alleen opschalen indien het niet anders kan. In het zorgmodel zijn de 
zorgpaden zo beschreven, dat er eenvoudig opgeschaald en afgeschaald kan worden. Tot slot is het 
compensatiestuk beschreven in het zorgprogramma. Compensatie wordt niet gegeven door een 
behandelaar maar is wel van belang om de verandering die heeft plaatsgevonden te behouden. 
Bijvoorbeeld door begeleiding op een woning van Reinaerde, ouders van de cliënt, medewerkers van 
dagbesteding of kinderdagcentra of via ondersteuning thuis. 
 
Als voorbeeld:  
De moeder van een cliënt geeft aan dat hij niet langer thuis kan blijven wonen. In de triagecommissie 
wordt de vraag van de cliënt verduidelijkt. Is dit een woonvraag? Of laat de cliënt thuis zoveel agressie zien 
dat de moeder vindt dat hij daarom niet meer thuis kan wonen. Een kort diagnostiek traject kan dan 
uitkomst bieden (1 in figuur 1). 
Het verminderen van agressie en impulsregulatie is een behandeling wat door verschillende disciplines 
wordt aangeboden. De triage-commissie bepaald welke discipline het beste aansluit bij de vraag van de 
cliënt. Het zorgpad agressie en impulsregulatie is een behandeling met een kop en een staart van 
ongeveer 10 sessies (2 in figuur 1). Uit de triage blijkt tevens dat moeder opvoedkundige gezinsbegeleiding 
nodig heeft (3 in figuur 1). Deze behandeling kan gelijktijdig lopen met de agressie en impulsregulatie maar 
hierin moet goed gekeken worden naar de belasting voor de cliënt.  
Als na bovenstaande en eventueel nog andere interventies blijkt dat de situatie thuis inderdaad 
onhoudbaar is , kan de woonvraag verder onderzocht worden (4 in figuur 1). In het zorgmodel is dit het 
compensatiestuk, maar noodzakelijk om in het zorgmodel te plaatsen om zo een juiste opvolging van 
vragen te beantwoorden.  
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Figuur 8: zorgprogramma jeugd 
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Tussenevaluatie en eindresultaten 2017 
De zorgpaden Jeugd, VG Volwassenen en LVB volwassenen zijn gereed inclusief de interne en externe 
aansluiting op de dienstverlening. De zorgpaden maken onderdeel uit van uitgebreide zorgprogramma’s 
met de onderdelen vraagverduidelijking, veranderen en compenseren. De zorgprogramma’s zijn 
opgesteld met een diversiteit aan betrokkenen die ieder vanuit hun expertise hun input hebben geleverd. 
De betrokkenen hebben een start gemaakt met het werken volgens de zorgpaden, waarbij zij de 
werkzaamheden uitvoeren zoals die beschreven staan in het format.  
 
Ook is er gestart met de Routine Outcome Measurement (voor- en nametingen) voor de zorgpaden die 
geïmplementeerd zijn en waar de behandelingen evidence based zijn. Daar waar behandelingen niet 
evidence based zijn, worden deze onderzocht op hun effectiviteit.  
 
Bij de implementatie van de voor- en nametingen is de volgende doelstelling leidend geweest:  
 
Het in kaart brengen van het mogelijke effect van de diagnostiek en behandeling zoals uitgevoerd vanuit 
de zorgpaden door gebruik te maken van voor- en nametingen (ook wel ROM genoemd). 
 
Van een deel van de behandelingen zoals uitgevoerd op het centrum voor diagnostiek en behandeling 
(CDB), is de effectiviteit aangetoond bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het effect van deze 
behandelingen bij cliënten met een beperking is over het algemeen nog niet onderzocht. Het is 
onvoldoende bekend of deze behandelingen evidence based zijn. 
Om die reden is er voor gekozen om bij alle diagnostiek en behandeltrajecten een voor- en nameting uit 
te voeren, onafhankelijk van de mate van reeds aanwezige evidence. Deze voor- en nameting worden 
gedaan aan de hand van gestandaardiseerde valide vragenlijsten (zie onderzoeksverslag). Door de 
wetenschappelijke aanpak van de metingen, verwachten wij een bijdrage te kunnen leveren aan het 
aantonen of behandelingen binnen de gehandicaptensector evidence based zijn. In 2018 zullen wij dan 
ook doorgaan met meten.  
 
Methode 
Om het effect van het werken met de zorgpaden en de behandeling/diagnostiek in het algemeen, te 
meten is gekozen om voor- en nametingen (ROM) in te zetten. Voor en na elk traject (zowel diagnostiek 
als behandeling) wordt aan alle cliënten en/of de naasten van cliënten gevraagd om een set vragenlijsten 
in te vullen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0 tot en met 5 jaar oud, kinderen van 
6 tot en met 15 jaar oud en (jong)volwassenen van 16 jaar en ouder. Voor deze indeling is gekozen om zo 
de meest passende, valide en betrouwbare vragenlijsten te kunnen benutten. Per doelgroep zijn de 
volgende vragenlijsten gebruikt : 
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Behandeling: 

 
Doelgroep 

Voormeting Nameting 

Kinderen 0-5 Open vragen Open vragen  
CCCQ 

Kinderen 6-15 Open vragen 
SDQ 

Open vragen 
SDQ 

(jong) volwassenen 
16 en ouder 

Open vragen 
SDQ 
KKL 
5 item mastery scale 
Rosenberg self-esteem scale 
UCL 
 

Open vragen 
CCCQ 
SDQ 
KKL 
5 item mastery scale 
Rosenberg self- esteem scale 
UCL 

 
 
Diagnostiek: 
 

Doelgroep Voormeting Nameting 

Kinderen 0-5 Open vragen Open vragen 
CCCQ 

Kinderen 6-15 Open vragen Open vragen 
CCCQ 

(jong) volwassenen 
16 en ouder 

Open vragen Open vragen 
CCCQ 

 
 
Resultaten 
Het primaire doel was ‘het in kaart brengen van het mogelijke effect van de diagnostiek en behandeling 
zoals uitgevoerd vanuit de zorgpaden door gebruik te maken van voor- en nametingen (ook wel ROM 
genoemd). 
 
Het werken met deze voor- en nametingen bleek ingewikkelder dan vooraf werd verwacht. Het team van 
medewerkers op het CDB werd in korte tijd geconfronteerd met veel veranderingen: 
 

• Werken met zorgpaden 

• Gebruiken van voor- en nametingen 

• Taakherschikking waarbij gezondheidszorgpsychologen meer als regiebehandelaar moesten 
gaan optreden en basis pedagogen en psychologen de daadwerkelijke behandeling en 
diagnostiek gaan uitvoeren (passend bij de zorgpaden) 

 
Binnen het CDB werden, terecht dan wel onterecht, alle bovenstaande redenen van weerstand gezien. 
Dit vroeg om een specifieke aanpak en veel inspanning van leidinggevenden, regiomanager en 
onderzoeker. Desalniettemin kwamen vanaf half mei de eerste voormetingen binnen en zijn er tot 1 
november 2017, 47 voormetingen gedaan.  
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Niet alle cliënten of naasten konden of wilden de vragenlijsten invullen. Binnen het CDB worden veel 
kinderen met een niet Westerse achtergrond gezien. Voor deze ouders was het veelal te lastig om de 
lijsten in te vullen omdat zij de taal niet voldoende of in zijn geheel niet machtig zijn. 
 
Omdat de doorlooptijd van trajecten gemiddeld 5-6 maanden is, zijn er nog weinig nametingen binnen. 
De dataverzameling zal in 2018 doorlopen en dan kunnen er op basis van de voor- en nametingen 
daadwerkelijk uitspraken worden gedaan over het effect van de behandelingen en diagnostiek zoals 
geboden vanuit de zorgpaden.  
 

Tot op heden zijn er 15 nametingen binnen (peildatum 1-11-2017). Het betreft: 
 

 Aantal vragenlijsten 

Diagnostiek 0-5 0 

Behandeling 0-5 0 (van 1) 

Diagnostiek 6-16 7 (van 17) 

Behandeling 6-16 2 (van 7) 

Diagnostiek volwassenen 4 (van 10) 

Behandeling volwassenen 2 (van 9) 

Totaal 15 

 
Dit zijn nog te weinig aantallen om daadwerkelijk te analyseren en betrouwbare en valide uitspraken te 
doen over de eventuele vooruitgang. Een eerste analyse van de open vragen laat de volgende trend zien:  

• Ouders van kinderen die voor diagnostiek komen (7 nametingen tot nu toe) zijn tevreden over 
het traject. Zij geven allemaal een cijfer tussen de 6 en 10 en gemiddeld een 8.5. Ook volwassenen 
(4 nametingen tot nu toe) zijn tevreden over het gehele traject. Zij geven gemiddeld een 8. 

• Ouders van kinderen die voor diagnostiek komen zijn tevreden over de mate waarin de doelen 
bereikt zijn. De cijfers lopen echter sterk uiteen van 1 (ik wilde medicatie en dat is niet 
voorgeschreven) tot een 10 ( al mijn doelen zijn bereikt). Ook volwassenen zijn tevreden over de 
mate waarin de doelen zijn bereikt. Op basis van de 4 nametingen tot nu toe wordt er gemiddeld 
een 8 gescoord. 

• Ouders van kinderen die komen voor diagnostiek geven aan dat met name de deskundigheid en 
betrokkenheid en betrouwbaarheid van de gedragskundigen gewaardeerd wordt. Ook de 
communicatie wordt als prettig ervaren, net als de leesbaarheid van de verslagen: 

 
‘De betrokkenheid van de gedragskundige / orthopedagoog. Het snel en netjes nakomen van beloftes en 
afspraken.’ 
 
‘de communicatie was erg prettig. Wij wisten precies waar wij aan toe waren.’ 
 
‘Het verslag en de uitleg was heel fijn en te begrijpen, ook voor ons als leken. Dit beschrijft precies hoe X is.’ 
 
Het beeld zoals geschetst door volwassenen, komt hiermee overeen.  

• Ouders van kinderen die voor diagnostiek komen zouden Reinaerde aanraden bij andere ouders. 
Dit geldt ook voor volwassenen. 

• Ouders van kinderen en volwassenen die voor diagnostiek komen geven aan dat de doorlooptijd 
van trajecten nog wat hoger mag liggen. Ook zouden sommige ouders het prettig vinden als 
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Reinaerde zelf een psychiater in het team zou hebben. Het eerste punt is onderwerp van gesprek 
binnen het team. 

• Volwassen cliënten die een behandeling ontvingen geven aan zeer tevreden te zijn over de 
behandeling. Hoewel het pas 2 cliënten betreft, geven zij allebei een 10 aan de behandeling in het 
algemeen en een 9 en 10 voor het bereiken van de doelen. Zij voelden zich gehoord en gesteund. 

 

‘Ik heb geen tips het was gewoon heel goed’ 
‘Ze was een lichtje voor mijn zoon. Hij putte veel vertrouwen uit haar steun en relativeringsvermogen. Ze 
was er tot het einde voor hem en na zijn overlijden voor ons. ‘ 
 

Ook geven zij aan dat de klachten zijn afgenomen. Ook de 2 nametingen van de behandeling bij kinderen 
laten zien dat deze kinderen tussen de 6-16 en hun ouders tevreden zijn over de behandeling en er sprake 
is van een zeer duidelijke vermindering van de klachten 
 
Conclusie en vervolg 
Er kan geconcludeerd worden dat er op het CDB een start is gemaakt met het werken met ROM/het 
meten van het effect van de behandelingen en diagnostiek zoals geboden vanuit de zorgpaden. Door de 
vele veranderingen waar medewerkers mee om moesten gaan, ontstond er in eerste instantie weerstand 
tegen het werken met zorgpaden en de bijbehorende aspecten zoals de taakherschikking en het ROM-
men. Met de nodige inspanningen van een ieder is het project op gang gekomen en kan gesteld worden 
dat dit nu goed loopt.  
 
In 2018 loopt het onderzoek door: van alle behandelingen en diagnostiek vanuit de zorgpaden, worden 
voor- en nametingen gedaan. Daarnaast zal voor 2018 onderzocht worden in hoeverre het ROM-men 
breder toegepast kan worden, waarin de behandeling beter gemonitord en bijgestuurd kan worden (zie 
ook bijlage 2: Onderzoeksverslag zorgpaden).  
 
Tevens zal het zorgmodel verder ontwikkeld worden en een meer gedetailleerde uitwerking krijgen, zoals 
de koppeling met methodisch werken volgens Triple-c. Hierbij wordt ingezet op normaal leven waarbij de 
cliënt meer eigen regie ervaart. Tevens wordt er passende zorg binnen een passende setting (zie ook 
zorginhoudelijk concept Triple-c) geleverd, door het versterken van begeleiding en behandeling aan 
mensen met een zeer intensieve zorgvraag.  
 
Het zorgmodel wordt momenteel gebruikt voor het bepalen welk zorgpad ingezet gaat worden, maar is 
nog niet optimaal in de toepassing. Zo is er een tool in ontwikkeling die gekoppeld wordt aan de registratie 
van de behandelingen om na te gaan of de normuren in het zorgpad ook gerealiseerd worden. Aan de 
hand hiervan kan er ook een betere strategische personeelsplanning worden gemaakt en zelfs het Lange 
Termijn Huisvestingsplan krijgt input vanuit het zorgmodel.  
 
De effecten van zorg worden steeds meer inzichtelijk, waardoor de cliënt weet waar hij aan toe is. Dit is 
toe te schrijven aan de transparantie van zorgpaden, de voorspelbaarheid in de beschikbaarheid van de 
behandelaar en de metingen van de behandelingen. Kortom, in 2017 is een goede basis neergelegd om 
te werken met de zorgpaden wat in 2018 zeker een vervolg krijgt!  
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1.5 Resultaten intensieve begeleiding en Triple C 
 
Doelstelling programma  
De cliënt ervaart meer eigen regie en er wordt passende zorg binnen een passende setting geleverd, door 
het versterken van begeleiding en behandeling aan mensen met een zeer intensieve zorgvraag. De 
doelgroep bestaat uit cliënten die naast een verstandelijke beperking ook gedragsproblemen en/of 
psychische problemen hebben.  
 
De doelstelling is meerjarig en tweeledig: 
- Deel 1: De cliënt ervaart meer vrijheid, mogelijkheden in het dagelijkse leven en meer dialoog met de 
begeleider door het intensiveren van methodisch werken (Triple C) bij mensen met een intensieve 
ondersteuningsvraag. 
- Deel 2: Ontwikkelen van een integraal zorg- en ondersteuningsconcept voor de doelgroep ernstig 
meervoudig beperkten met een intensieve zorgvraag en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het integrale 
concept draagt bij aan het bieden van passende zorg aan cliënten binnen een passende setting. 
 
Meerjarige afspraak gezien de complexiteit: 
2017 is implementatiejaar Triple C en opstellen integraal zorg- en ondersteuningsconcept met daaraan 
gekoppeld een huisvestingsconcept. 
2018 effectmetingen Triple C en implementatie van het concept zodat cliënten met intensieve zorgvragen 
een passender aanbod kunnen krijgen. Mogelijke doorloop in 2019. 
 
Reinaerde zal in 2018 doorgaan op de ingezette lijn van intensieve begeleiding en Triple C ondanks dat de 
ontwikkelafspraken met het zorgkantoor niet meer zijn afgesproken. 
  
Eindresultaten december 2017 

Welke resultaten zien we na mei en december 2017? 
 
In mei 2017 hebben wij de volgende resultaten aan het zorgkantoor terug gegeven: 
- Er is een plan opgesteld voor het wetenschappelijk meten van de resultaten (zie plan van aanpak in 

bijlage). Begin mei is er al een eerste systeemmeting (meting die iets zegt over de mate waarop 
diverse disciplines in het systeem van de cliënt op een Triple-c wijze met elkaar samenwerken)gedaan 
over het behandelklimaat. Deze meting is uitgezet bij 20 betrokkenen en door 17 mensen ingevuld. 
Deze meting wordt gedurende dit project een aantal keer herhaald (meting 2 vindt plaats in 
december, waardoor er nog geen resultaten over de 2e meting in dit verslag meegenomen zijn).  

- De competentielijst van medewerkers is vastgesteld. Vanaf eind mei wordt deze uitgezet bij start van 
de training van de volgende groep medewerkers (gaat om gemiddeld 15 medewerkers per training * 
6 geplande = minimaal 90 medewerkers waar deze lijst uitgezet zal worden). 

- Het scholingsplan is opgesteld. Er vinden in 2017 10 trainingen plaats, voor in totaal ongeveer 150 
medewerkers, waaronder ook de coaches en trainers. 

 
In december 2017 hebben wij de volgende resultaten te melden: 
- Er zijn in totaal 85 - 91 nulmetingen voor cliënten, inclusief aanvullende informatie over middelen en 

maatregelen en (bijna) incidenten. (zie bijlage 1). In 2018 staan de vervolg metingen ingepland, 
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waarbij wij ook kwalitatief onderzoek inzetten om de cijfers toe te kunnen lichten en uit te kunnen 
leggen. 

- Er zijn in totaal 50 metingen voor competenties beschikbaar die meegenomen zijn in deze rapportage. 
Er zijn meer metingen uitgezet, maar zoals bekend is bij onderzoek en enquêtes het niet realistisch 
om een 100% score te behalen. Wij zijn zeer tevreden met de huidige responspercentage (hoger dan 
gemiddeld). We verwachten nog zeker 20 metingen als 0 meting mee te kunnen nemen; deze lijsten 
worden op dit moment ingevuld door de medewerkers die starten met de scholing op 19 december. 
Daarnaast zijn er 17 behandelklimaatmetingen (systeemmetingen) gedaan. Al met al worden er dit 
jaar 87 nulmetingen door medewerkers ingevuld, waarvan we van 67 de resultaten beschikbaar 
stellen (zie bijlage 1) 

o Bij een aantal medewerkers is ook al een 2e meting gehouden (de meting direct na scholing). 
Er is gekozen om deze nog niet in de rapportage mee te nemen, maar te verwerken zodra er 
voor alle groepen een 2e meting is. We zijn dan in staat de gehele groep met elkaar te 
vergelijken en mogelijk ook al verbanden te zien per regio, team, functie etc. Dit is op dit 
moment nog niet haalbaar in het onderzoek. 

- In 2017 zijn er totaal 131 medewerkers gestart met scholing op het gebied van Triple-C. Op dit 
moment hebben 77 medewerkers de scholing volledig en met succes afgerond, zijn 34 medewerkers 
gestart maar nog bezig met de training en moeten 20 medewerkers nog starten met de training 
(startdatum 19 december 2017).  

- Er zijn in totaal 16 opgeleide trainers en coaches, die in 2018 met elkaar de kennis en vaardigheden 
verder gaan door ontwikkelen en over gaan brengen, volgens het 70-20-103 principe aan alle 
professionals die werken met cliënten met een intensieve begeleidingsvraag. We hebben bewust 
gekozen om meer trainers en coaches in te zetten en op te leiden, omdat we merken dat er veel 
vragen zijn en we deze vragen met diverse teams willen kunnen beantwoorden in de toekomst.  

- We hebben alle inspanningen en inzichten over het ondersteunen van mensen met een intensieve 
begeleidingsvraag van het afgelopen jaar gebundeld in een ondersteuningsconcept. Dit geeft ons 
goede richting voor de komende jaren in de professionalisering van de ondersteuning van mensen 
met een intensieve begeleidingsvraag. Dit concept wordt de komende periode aangevuld met 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

 
  

                                                           

3 Charles Jennings is de grondlegger van het 70-20-10 principe, Door dit principe wordt het belang van informeel leren tot uitdrukking 

gebracht. De verhouding 70:20:10 staat voor: 70%: leren door te werken, 20%: leren door coaching en feedback, 10%: leren door formele 
training. Meer informatie op http://emcperformance.nl/charles-jennings/ 
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Beschrijving van de resultaten 
In het onderstaande overzicht is aangegeven of de resultaten behaald zijn en welke documenten ter 
onderbouwing hierbij horen.  

 
 

 

AFSPRAAK MET ZORGKANTOOR afgesproken 
AANTAL 

HOE hebben we dit ingevuld? Bewijsmateriaal 

0 meting en daar waar mogelijk 
vervolgmetingen op cliënt 
niveau, afhankelijk van de 
implementatie. (kwalitatief 
onderzoek in de vorm van 
gevalideerde vragenlijsten) 

Circa 80 
betrokken 
cliënten  

Lijsten (SRZ/SGZ ) ingevuld voor 
cliënten. 
 

zie bijlage 1 voor de analyse van de 
gegevens. 
 
totaal aantal metingen: 
SRZ: 91 cliënten. 
SGZ: 85 cliënten. 

resultaat aanvullende data 
verzameling (M&M en 
incidenten) 

 0 meting in periode juni – oktober 
2017 

zie bijlage 1 voor de analyse van de 
gegevens. 
 
totaal aantal metingen: 
voor 14 woningen (gemiddeld 6 cliënten 
per woning) gegevens over de incidenten 
en naar vrijheid beperkende maatregelen . 

0 meting en daar waar mogelijk 
vervolgmetingen op 
medewerker niveau, afhankelijk 
van de implementatie. (via 
scoren van competentielijsten) 

Circa 80 
betrokken 
medewerkers  

Competentielijsten (gebaseerd op 
competentielijst Triple-c ASVZ) zijn 
ingezet bij de cursussen vanaf mei 
2017: 

- 23 Mei HH(15) – uitgezet 
bij 15 deelnemers 

- 19/6 HH: uitgezet bij 15 
deelnemers. 

- 26/9 HH (9) – uitgezet bij 9 
deelnemers 

- 21/11 HH: uitgezet bij 13 
deelnemers* 

- 26/9 ASVZ (20): uitgezet bij 
20 deelnemers 

- 18/12 ASVZ (20): uitgezet 
bij 20 deelnemers* 

Zie bijlage 1 voor de analyse van de 
gegevens. 
 
Totaal aantal eerste 0 metingen voor de 
competentielijsten: 
50, de metingen van de cursus van 
november en december zijn nog niet mee 
genomen in deze rapportage, maar wel 
uitgezet bij de medewerkers.* 
 
Op dit moment wordt de lijst nog door 
medewerkers ingevuld die in december 
2017 starten met training. Dit gaat om 20 
medewerkers. 
 
Dit maakt in totaal 70 ingevulde 
competentielijsten ingevuld als 1e meting, 
waarbij we de resultaten van 50 
meenemen. 
 
 

meting behandelklimaat (valt 
onder medewerkers metingen). 

 lijst met score over hoe je het klimaat 
scoort op Triple-c gedachte, uitgezet 
bij 20 kernteamleden uit 3 regio’s 
(Utrecht, Woudenberg, Zeist) en van 
diverse disciplines. 

zie bijlage 1 voor de analyse van de 
gegevens. 
 
totaal aantal ingevulde lijsten meting 1: 17 
 
Meting 2: gegevens zijn nog niet van alle 
betrokkenen binnen (van 7 deelnemers is 
een tweede meting verwerkt in de 
analyse). 

scholingsplan  Dit leveren we op voor zowel 
begeleiders, coaches als overige in 
systeem 

zie bijlage 2 voor de namen. 
 
zie bijlage 3 – hoofdstuk 5 
(ondersteuningsconcept). 
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De moeite waard om te melden 
Het ontwikkelplan dat begin 2017 ingezet is, heeft zeer mooie resultaten opgeleverd, waar wij in 2018 op 
door ontwikkelen. Met elkaar is besloten dat we doorgaan met deze werkwijze. Voor 2018 krijgen 
professionals ook tijd voor het vormgeven van de ideeën en het ontwikkelen van onze eigen scholing.  
 
Bijzonder om te melden is dat wij, in samenspraak met het ontwikkelplan Zorgpaden, binnen de 
organisatie een organisatiemodel hebben vastgelegd, met bijpassende kernwaarden die wij in onze 
nieuwe koers gaan opnemen (de nieuwe koers start in 2019).  
Op 7 november 2017 is dit model in een pitch gepresenteerd aan onze Raad van Bestuur, waarna zij 
aangegeven heeft dit model en het gedachtengoed van Triple-c Reinaerde breed aan te willen nemen. 
 
 De positie van de cliënt én zijn verwant/ vertegenwoordiger hebben wij een expliciete plek gegeven in dit 
model; een mooi resultaat! 
 

De twee ontwikkelplannen (zorgpaden en intensieve begeleiding) hebben elkaar in 2017 enorm versterkt! 
In 2018 werken wij nauw samen op het gebied van implementatie van onze nieuwe visie en het 
behandelmodel. 
 
Tevens is uit het ontwikkelplan een nieuw scholingsmodel gekomen voor de gehele organisatie gebaseerd 
op het 70-20-10 principe 4, die wij in 2018 verder in gaan vullen voor de doelgroep Intensieve begeleiding. 

                                                           
4 Charles Jennings is grondlegger van het 70-20-10 principe. Door dit principe wordt het belang van informeel leren tot uitdrukking gebracht. 
De verhouding 70:20:10 staat voor: 70%: leren door te werken 20%: leren door coaching en feedback. 10%: leren door formele training 

2 trainers zijn opgeleid 2 Trainers hebben allen cursus Triple-C 
ASVZ afgerond en hebben 
trainingsvaardigheden. 

zie Bijlage 2, tabblad 2 
 
Totaal ingezette en geschoolde trainers: 16 

6 coaches zijn opgeleid 6 Alle coaches hebben cursus Triple-C 
ASVZ afgerond en hebben coachings 
vaardigheden. 

zie Bijlage 2, tabblad 2 
 
Totaal ingezette en geschoolde coaches: 8 

overzicht ca 50 geschoolde 
medewerkers 

50 Systeemtraining ASVZ Triple-C & 
interne trainingen Triple-C. 

zie bijlage 2, tabblad 1 overzicht namen 
geschoolden in 2017. 
 
totaal geschoolde medewerkers in Triple-C: 
77, 34 bezig en 20 starten (totaal 131) 

zorginhoudelijk 
ondersteuningsconcept is 
beschikbaar, inclusief 
huisvestingsconcept 

 Beschrijving ondersteuningsconcept 
voor de doelgroep Intensieve 
Begeleiding. 
 
Dit concept bevat de inzichten die wij 
hebben opgedaan. In 2018 zal het 
gepresenteerd worden aan alle 
betrokken en de onderdelen uit het 
concept die in de praktijk nog niet 
volledig ingezet zijn gaan we stap 
voor stap inrichten. Hier is een 
meerjarenplan voor uitgezet. 

zie Bijlage 3, powerpoint presentatie 
ondersteuningsconcept Intensieve 
Begeleiding. 
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Wij zijn ook aan het kijken naar een nieuw systeem dat ons (technisch) kan ondersteunen in het 
uitwisselen van de opgedane kennis voor deze doelgroep. 
 
In 2017 zijn diverse coaches en trainers geschoold die in 2018 het gedachtengoed van Triple-C, de nieuwe 
visie op omgang met agressie en overige thema’s die belangrijk zijn voor de doelgroep Intensieve 
begeleiding door gaan ontwikkelen. Tevens gaan zij maatwerkvragen vanuit de diverse teams 
beantwoorden. Het is mooi om te melden dat deze groep een mix is van managers, behandelaren en 
begeleiders (D). 
 
We zijn ook erg trots op onze slogan die uit dit ontwikkelplan naar voren is gekomen “leven doe je gewoon 
samen” . Deze inspireert ons om in 2018 alle initiatieven voor de ondersteuning van mensen met een 
intensieve begeleidingsvraag SAMEN een stap verder te brengen.  
 
Welke leerpunten hebben we eruit gehaald?  

- Anders denken, kijken en doen vraagt van de organisatie dat je terug gaat naar het begin; kijk 
kritisch naar je visie en waarden en houd deze scherp in het vizier. Gedurende dit project merkte 
wij dat wij een stap terug moesten zetten en terug moesten naar onze visie. Soms lastig omdat je 
vooruit wilt maar op de langere termijn zeer effectief. 

- Binnen een complexe doelgroep als deze is het hebben van aandacht voor zowel de cliënt als de 
begeleider het meest essentiële onderwerp. Uit gesprekken die gevoerd zijn het afgelopen jaar, 
werd duidelijk dat je van alles kunt organiseren, maar de menselijke behoeften toch echt de 
eerste stap zijn! Begeleiders geven vooral aan dat het behandelhuis van Triple-C een zeer 
waardevol en praktisch model is wat hen helpt in de vertaling naar de behoeften in de praktijk. 
Dit model geeft hen meer handvaten dan de huidige domeinen van Schalock die wij binnen 
Reinaerde gebruiken. 

- Begin waar het om gaat: de cliënt met zijn begeleider; daar ligt de kennis, ervaring. Zet hen in hun 
kracht. En breng vooral de mooie (kleine én grote) resultaten uit de praktijk in beeld. Toen wij op 
5 december 2017 als kernteam met elkaar de film van Leon bekeken wisten we waar we met 
elkaar dit jaar zo hard aan gewerkt hadden! 

- Werk, zeker bij een complexe doelgroep als deze, multidisciplinair. Door in het kernteam de 
thema’s multidisciplinair te bespreken kwamen wij echt een stap verder. We hebben ons 
projectstructuur voor 2018 dan ook volledig vanuit multidisciplinair oogpunt ingericht. 
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Conclusie 
De geplande doelstellingen in 2017 zijn behaald. Mede omdat wij een sterk kernteam hebben weten neer 
te zetten die vanuit visie en gedrevenheid dit ontwikkelplan aan zijn gegaan en elkaar gevonden hebben 
op inhoud. 
In 2018 is het wel essentieel dat we de visie en het organisatiemodel (en de elementen uit het 
ondersteuningsconcept) gaan inbedden in de organisatie, de visie op leren in gaan vullen voor de 
medewerkers die werken met de cliënten met een intensieve begeleidingsvraag en wij continu blijven 
bijsturen. Hiertoe zullen we nauw samenwerken met het team dat bezig is met de doorontwikkeling van 
de zorgpaden en het zorgmodel. 
 
Wij zijn ons er tevens van bewust (en hebben hier veel dialoog over met onze collega’s van ASVZ) dat we 
een aantal jaren nodig hebben om het ondersteuningsconcept volledig binnen de organisatie in te richten 
zoals wij dit nu voor ogen hebben. Per jaar zullen wij gezamenlijk keuzes moeten maken in waar wij de 
focus op leggen. 
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1.6 Ondersteuningsplannen 2017 
De cyclus ziet er als volgt uit: 

 
Begeleiders volgen de instructies die bij elk onderwerp zijn gegeven. Bijvoorbeeld: 
 

Onderwerpen voor het gesprek met de cliënt inclusief pictogrammen 
 
Wanneer je een ondersteuningsplan maakt ga je in gesprek met de cliënt of ouder/vertegenwoordiger. 
In de voorbereiding van het ondersteuningsplan wil je een zo goed mogelijk beeld krijgen van wie de 
cliënt is, wat zijn kwaliteiten en beperkingen zijn en welke vaardigheden hij wilt ontwikkelen. Daarnaast is 
het belangrijk de wensen van de cliënt in kaart te brengen en inzichtelijk te krijgen waarbij ondersteuning 
nodig is. Samen met de cliënt worden samenwerkingsafspraken gemaakt waar beide partijen het over 
eens zijn.  
Dit document is een handvat waarbij per domein onderwerpen worden gegeven die je kunt gebruiken 
in dit gesprek. Bespreek alleen de onderwerpen die relevant zijn voor de cliënt. 
Het is mogelijk dat de cliënt bepaalde informatie niet in het ondersteuningsplan wilt. Wanneer er risico’s 
ontstaan bij het onthouden van de informatie ga je als begeleider in gesprek met de cliënt om de 
informatie alsnog op een zorgvuldige manier te verwerken in het ondersteuningsplan. 
Wees in het gesprek met de cliënt respectvol en spreek op een gepaste toon. Houd daarbij rekening met 
het ontwikkelingsniveau en de spanningsboog van de cliënt. Maak gebruik van hulpmiddelen om in 
gesprek te gaan waar nodig. 
De onderwerpen staan op dezelfde volgorde als de vragenlijsten in PlanCare 2. Bij de domeinen van 
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Schalock wordt de vraag gesteld wat de cliënt met betrekking tot dat domein wilt bereiken, in stand 
houden of veranderen. De antwoorden daarop geven input voor perspectief en hoofddoel(en).  
Per domein worden samenwerkingsafspraken geformuleerd en risico’s vastgelegd. Bijvoorbeeld: 
 
Persoonlijke relaties: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beschrijf het sociale netwerk van de cliënt;  

• Familie, partner, vrienden, collega's, huisgenoten, huisdieren, online relaties. 

• Kan de cliënt omgaan met deze relaties, zijn de relaties gezond en gelijkwaardig, is er kans op 
vereenzaming. Heeft de cliënt ondersteuning nodig in het uitbreiden en onderhouden van zijn 
sociaal netwerk.  

• In geval van liefdesrelatie; hoe gaat de cliënt om met intimiteit en seksualiteit, heeft de cliënt 
daarin de juiste voorlichting gehad en op welk gebied heeft de cliënt daarin ondersteuning 
nodig?  
 

Toekomst:  Wat is de wens van de cliënt binnen het domein persoonlijke relaties? (perspectief) 
Ondersteuning:  Welke ondersteuning heeft de cliënt daarbij nodig? (samenwerkingsafspraken) 
Risico’s:  Welke risico’s zijn daar aan verbonden waar afspraken over gemaakt moeten worden? 
(zie risicokaart PlanCare 2) 
 
Resultaten in cijfers 
Per regio zien we een wisselend beeld. Door de overgang van Plancare naar Plancare 2, zijn de cijfers 
over de ondersteuningsplannen die maandelijks worden gemonitord door de (regio)managers, in 2017 
niet goed geregistreerd. 
Aanvullende navraag leert daarentegen (en dat blijkt ook uit de interne audits) dat vrijwel alle cliënten 
beschikken over een actueel ondersteuningsplan. Niet in alle gevallen is ondertekening door cliënt of 
vertegenwoordiger tijdig afgerond. En dan blijft registratie door begeleider C in het systeem vervolgens 
ook soms achterwege.  
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1.7 Bezoeken door Wist je dat?!-team 
 
Het Wist je dat!? team is een werkvorm dat in het leven is geroepen om cliënten te informeren over hun 
rechten en plichten in relatie tot het ondersteuningsplan. Goed geïnformeerd zijn over wat je rechten en 
plichten als cliënt zijn, maakt een inhoudelijk gesprek over het vormgeven van je eigen leven mogelijk. 
Het Wist je dat!?-team bestaat uit twee cliënten en een coach cliëntenraden die op locatie aan de hand 
van stellingen informatie geven over het ondersteuningsplan. Vijf stellingen zijn op een leuke manier 
verfilmd en dienen als basis voor een gesprek. Een bezoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.  
 
Voorbeeld: Bezoek ‘Wist je dat?!-team (locatie) 15 augustus 2017 
Aanwezig: 8 cliënten, 1 begeleider 
Stellingen: 
 
Ik kan mijn ondersteuningsplan pakken en lezen wanneer ik wil. 
Het ondersteuningsplan wordt op kantoor bewaard en bij familie thuis. Het ondersteuningsplan staat op 
de computer, via PlanCare. Als cliënten dit willen, kunnen ze een uitdraai van hun ondersteuningsplan 
krijgen voor op hun appartement. Dit is niet bij alle cliënten bekend. 
 

Ik begrijp en weet precies wat er in mijn plan staat. 
Niet iedere cliënt weet en begrijpt wat er in het ondersteuningsplan staat. Soms worden er moeilijke 
woorden gebruikt, cliënten vragen dan wel wat er bedoeld wordt. Begeleiding schrijft het gedeelte over 
de methodiek vanuit de rol van begeleider. Het persoonlijke gedeelte wordt vanuit de cliënt zelf 
geschreven. Sommige cliënten hebben slechte ogen of kunnen niet lezen. 
 

Ik bepaal zelf wie mijn ondersteuningsplan leest. 
De cliënten bepalen zelf wie hun ondersteuningsplan leest. Stagiaires moeten toestemming krijgen van 
cliënten om hun ondersteuningsplan te lezen. Flexmedewerkers mogen geen ondersteuningsplannen 
lezen en krijgen alleen (korte) informatie via de dagwerkmap om de cliënten goed te kunnen begeleiden. 
 

Ik mag zelf aangeven wie ik bij de bespreking van mijn ondersteuningsplan uitnodig. 
Niet iedereen heeft nog een wettelijke vertegenwoordiger, dus regelmatig zijn alleen de cliënt en de C- 
begeleider bij de ondersteuningsplanbespreking aanwezig. Als er een curator is, is deze aanwezig bij de 
ondersteuningsplanbespreking. Overleg altijd met de cliënt of hij/zij iemand bij de 
ondersteuningsplanbespreking wilt hebben die voor hem/haar belangrijk is. Niet iedereen was hiervan 
op de hoogte. 
 

Als ik een vriend of vriendin heb, mag ik zelf weten of dat in mijn ondersteuningsplan staat geschreven. 
Aan deze stelling is men niet meer toegekomen. 
 

Tips voor de begeleiding 
- Vraag aan de cliënt of ze een uitdraai willen van hun ondersteuningsplan voor op hun 
appartement. Of misschien liever een uitdraai van de werkdoelen, zodat deze goed bekend zijn en het 
niet teveel informatie is. 
- Als er moeilijke woorden worden gebruikt, graag anders opschrijven zonder moeilijke woorden.   
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- Als cliënten niet kunnen lezen, dan graag het ondersteuningsplan voorlezen. En gebruik maken 
van afbeeldingen.  
 
Tip: maak een voorleesknop in PlanCare 
- Als cliënten slechte ogen hebben, maak dan gebruik van een groter lettertype. 
- Breng bovenstaande nog even extra onder de aandacht bij de cliënten.  
 

Afspraak: 
Coach stuurt het verslag naar de locatie en de manager. 
De uitkomsten van het Wist je dat Team kunnen worden besproken op het huiskameroverleg. 
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1.8 Reinaerde Fit 2017 
 
Uitgangspunt van het vitaliteitsbeleid van Reinaerde is dat het stimuleren van en/of zorgen voor een 
gezonde leefstijl vast onderdeel is van de zorg en ondersteuning die wij bieden. Om de uitvoering van 
vitaliteitbeleid kracht bij te zetten, zijn beweegcoaches in dienst. Zij ondersteunen begeleiders en 
cliënten in het in beweging komen of blijven. Daarnaast zijn er ook voedingscoaches om de begeleiders 
en cliënten op het gebied van gezonde voeding te ondersteunen. Sinds de komst van het vitaliteitbeleid 
zijn er ook Fiteuro’s beschikbaar. Deze moeten het makkelijker maken voor begeleiders en cliënten om 
in beweging te komen of het voedingspatroon aan te passen. Afgelopen jaar is Reinaerde fit over gegaan 
naar een zelfsturend team. Als gevolg hiervan zijn er specifieke afspraken gemaakt over de 
verslaglegging en de scoring van de werkzaamheden. Per regio zijn hier factsheets van beschikbaar.  
 
Reinaerde Fit concludeert over 2017: 

1. Wij zagen het afgelopen jaar verwennerijen en feestjes voorbij komen waarin eten centraal 
stond. De cultuur van verwennen en vieren met ongezonde voeding/hoeveelheden wordt 
hierbij in stand gehouden, dit vraagt om een cultuuromslag. Met het ondertekenen van de 
Pledge ‘Alles is gezondheid’ en het vitaliteitsbeleid verbindt Reinaerde zich aan meer aandacht 
voor verbetering. Wij sturen aan op een cultuuromslag die hiervoor noodzakelijk is.  

2. Met de komst van de app ‘Uniek Sporten’ is het voor cliënten en begeleiders mogelijk sport in 
de buurt te vinden. De mogelijkheden hierbij zijn niet voor iedereen gelijk. De groep cliënten op 
instellingsterreinen van Reinaerde vindt bijvoorbeeld geen passend specifiek aanbod. Sporten in 
de vrijetijd is dus onvoldoende mogelijk op de Heygraeff en Dennendal, cliënten komen 
hierdoor moeilijk in beweging. Daarom is daar een uitbreiding van het vrijetijd sportaanbod 
nodig.  

3. Afgelopen jaar was de Blikopener, een ontwikkelbijeenkomst waar cliënten en medewerkers in 
gesprek gingen eten en drinken. Hieruit is het Blikopenerspel ontwikkeld dat in 2018 onder 
locaties verspreid zal worden. Zo zetten wij in op het bevorderen van de eigen regie van de 
cliënt door het gesprek aan te gaan over eten en alles wat daarbij hoort. De informatie uit de 
ontwikkelbijeenkomst blijkt een inzicht voor alle betrokkenen. Het gesprek over voeding mag 
dus meer gevoerd worden. 

4. Voorbeeldgedrag is niet altijd een makkelijk onderwerp om over te spreken in teams. Het kan 
bijvoorbeeld persoonlijk opgevat worden op eigen waarden van de persoon. Wij zien dat 
medewerkers kansen niet benutten om gezond voorbeeldgedrag te laten zien. Hier meer 
aandacht aan schenken vanuit een wens voor een gezonde leefomgeving voor de cliënt is 
cruciaal.  

5. Reinaerde Fit houd een databestand bij van locatiebezoeken. Het contact met regio Noordwest 
Utrecht en Veenendaal blijft achter ten opzichte van andere regio’s. De vraag is, waar komt dit 
door? Wij zouden hier graag meer aandacht voor hebben. 

 
Het strategisch team concludeert dat de factsheets, die per regio zijn aangeboden, waardevolle 
informatie geven over de regionale resultaten.  
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2.1 Samenvatting jaarverslag commissie vrijheid en veiligheid (vrijheid 

beperkende maatregelen) 2017 
 
Taken van de commissie vrijheid en veiligheid (vrijheid beperkende maatregelen) zijn: 

- Volgen van wet- en regelgeving. 
- Visie op Vrijheid borgen. 
- Uitwerken van de visie in de praktijk. 

Registratie aantal meldingen in PlanCare 2017: 
 

regio Aantal op 7 feb 2018  
(bron PlanCare dossier) 

Lekstroom 101 

Woudenberg 386 

Noord west 6 

Utrecht 108 

Heuvelrug Veenendaal 80 

Zeist  306 

Reinaerde totaal 987 

 
Elke regiomanager monitort en geeft een toelichting op cijfers in de Q rapportage. 
De maatregelen zijn, naast bijvoorbeeld afgesloten kastjes, deuren en (tuin)hekken, voor het merendeel 
agressie gerelateerd, zoals fysieke fixatie (vasthouden van handen, polsen, benen) en tot rust komen op 
eigen afgesloten kamer, zonder verzet. Er was in 2017 nog één Bratexband in gebruik. 
In 2017 hebben we verder gewerkt aan het vergroten van de bewustwording op middelen en 
maatregelen bij alle medewerkers. Belangrijk hierin waren de inspiratiedagen, 13 maart en 16 april, die 
we organiseerden samen met Vilans. 
Ongeveer 150 mensen deden hieraan mee: cliënten, vertegenwoordigers, begeleiders, behandelaars, 
managers en bestuurder. De gesprekken waren zeer levendig ; er was veel herkenning op het 
onderwerp en vooral bewustzijn op wat een maatregel teweeg kan brengen (escaperoom). 
Naar aanleiding van deze dagen hebben 20 teams aangegeven dat zij, aan de hand van een spel en met 
ondersteuning vanuit de commissie, het gesprek over vrijheid wilden voortzetten.  
Dilemma’s bij het wel / niet inzetten van een maatregel kunnen in een moreel beraad besproken worden. 
Een getrainde gespreksleider ondersteunt een team in een goede afweging in verschillende waarden, 
waardoor het team tot een besluit kan komen. In 2018 zullen cliënten /vertegenwoordigers deelnemen 
aan deze beraden.  
Cliënten met een intensieve begeleidings- en behandelvraag kunnen te maken krijgen met vrijheid 
beperkende maatregelen. Omdat dit zowel voor de cliënt als voor de begeleider / behandelaar niet 
wenselijk is, is het ontwikkelproject intensieve begeleiding & triple-C gestart om agressie te voorkomen. 
Daartoe is vanuit de commissie meegewerkt aan de actualisatie van het beleid inzake agressie. Inmiddels 
is de visie “begrijpen en begeleiden van agressie” vastgesteld. We zien verbetering in de begeleiding en 
een lichte afname in het aantal maatregelen. 
Reinaerde wil wifi voor alle medewerkers beschikbaar stellen en daarom is naar alle woningen de wifi lijn 
aangelegd. De commissie heeft zich gebogen over de vraag of wifi voor cliënten toegankelijk moet zijn en 
daarin een duidelijk standpunt geformuleerd: wifi is toegankelijk voor alle cliënten. Eventueel risico in 
bovenmatig of ongewenst gebruik, bespreekt de begeleider met de cliënt en maakt daarover individueel 
afspraken in het ondersteuningsplan. 
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Kennis over de wettelijke richtlijnen vanuit de BOPZ vraagt om regelmatige training. De BOPZ artsen 
hebben op 3 middagen deze training aangeboden aan alle managers en gedragsdeskundigen. 2 middagen 
zijn gehouden, de 3e staat gepland. Een grote opkomst, goede gesprekken en opnieuw een vergroten van 
bewustzijn op het onderwerp. 
 

Conclusies: 
Recht op vrijheid in relatie tot vrijheid beperkende maatregelen is een thema dat bij velen leeft. Daarbij 
zien we steeds meer kansen om maatregelen af te bouwen of alternatieven in te zetten: samen op weg 
naar vrijheid. 
De registratie van middelen en maatregelen in PlanCare blijft onvoldoende relevante informatie bieden. 
We hebben onze energie gericht op PlanCare 2 en daarin de module zorg en dwang. Leden van de 
commissie leveren een inhoudelijke bijdrage aan de inrichting van PlanCare2. Medio 2018 werken alle 
medewerkers in PlanCare2 en verwachten we betere informatie, waarop we kunnen acteren (analyse en 
verbetervoorstellen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

42 
 

2.2 Medezeggenschap 2017 : ‘Meedoen in de regio’ 
In 2017 is de medezeggenschap op verschillende niveaus in de organisatie verder ontwikkeld, op 
navolgende wijze: 

• Iedere cliënt vanaf 4 jaar kan deelnemen aan informele medezeggenschap via een gepaste 
werkvorm gericht op wederzijds informeren, raadplegen en coproduceren (wensboom, 
kinderoverleg, bijdrage ROC managers en begeleiders, inzet bezoek- of rechtenteam, 
huiskameroverleg, themabijeenkomst, verbeterbord etc.). 

• Iedere cliënt vanaf 12 jaar en ouder kan deelnemen aan formele medezeggenschap, op basis van 
de WMCZ. In deze formele vorm van medezeggenschap staat naast wederzijds informeren en 
raadplegen ook het adviseren en meebeslissen door raden via het (verzwaard) advies centraal.  

• (Wettelijk) vertegenwoordigers hebben een aanvullende rol daar waar wenselijk of nodig 
vanwege leeftijd (jonger dan 12) of ernst van de beperking. 

• Inbreng op beleid door cliënten en hun (wettelijk) vertegenwoordigers vindt plaats via een 
horizontale lijn van kennishouders en proceseigenaren én een verticale lijn die gevormd wordt 
door het lijnmanagement: managers, regiomanagers en bestuurder.  

• Invloed en betrokkenheid van cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers op onderwerpen die via 
kennishouders ontwikkeld worden, de zgn horizontale lijn, vindt plaats via een diversiteit aan 
werkvormen die vastgelegd zijn in de jaarplannen van de betreffende proceseigenaar, een van de 
regiomanagers. Deze werkvormen doen een beroep op inbreng van een zo groot en divers 
mogelijk deel van de cliëntenpopulatie waar het voor van toepassing is.  

• Formeel advies op basis van de WMCZ, toetsing en voortgang van (voorgenomen) beleid van de 
organisatie vindt plaats via cliëntenraden met de verantwoordelijke manager of bestuurder als 
gesprekpartner, de verticale lijn. 

• Voor iedere regio geldt dat daar waar geen lokale raden wenselijk of mogelijk zijn een regionale 
raad wordt opgezet waarin alle zorg- en dienstverleningsproducten in de regio zijn 
vertegenwoordigd. 

• In iedere regio zijn de samenwerkingsovereenkomsten inclusief artikel 6 (afstemming lokaal – 
regio) ondertekend.  

• De uitwerking van medezeggenschap in iedere regio wordt onder verantwoordelijkheid van de 
regiomanager vastgelegd in de locatie en regiojaarplannen. Voortgang wordt teruggekoppeld in 
iedere Q-rapportage. Leidend voor de uitwerking is: 

o de opbouw van de regio  
o de representativiteit van de raad of raden  
o mogelijkheden van cliënten en hun (wettelijk) vertegenwoordigers, 

zodat er naast lokale cliëntenraden op iedere locatie en in iedere regio minimaal 2 
informele vormen van medezeggenschap zijn, afgestemd op de populatie of doelgroep. 
Een aantal voorbeelden zijn kindervergadering, wensboom, werk- of huiskameroverleg, 
deelname ROC,-team, wist-je-dat-team, themabijeenkomst. 

• Adviezen van de cliëntenraad zijn zichtbaar verwerkt in het beleid van de locatie, regio of 
organisatie. 

• Mogelijkheden voor deelname aan medezeggenschap op gemeentelijk niveau worden in beeld 
gebracht bij cliënten en verwanten die zorg- en dienstverlening ontvangen bij Reinaerde. 

 
 
 
 



 

43 
 

3.1 Samenvatting jaarverslag klachtenregeling cliënten en 

vertegenwoordigers 2017 
 

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorgaanbieders een regeling 

te hebben voor de behandeling van klachten van hun cliënten. In het kader van deze regeling 

heeft Reinaerde een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Genoemde functionaris 

is er specifiek voor interne meldingen/klachten die door of namens cliënten zijn ingebracht. 

Per 1 september is een nieuwe klachtenfunctionaris gestart, zij is gedetacheerd via Quasir.  

Daarnaast wordt deelgenomen aan de klachtencommissie via de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht. Bij de klachtencommissie is in 2017 een klacht in behandeling 

genomen van ouders i.v.m. een kind met een gebroken tand. Ouders dienden klacht in over 

dit incident en met name over de onduidelijke informatie die zij hierover ontvingen. Bij de 

officiële formulering van deze klacht voegden zij nog 3 andere klachtonderdelen toe die in de 

afgelopen 10 jaar hadden plaatsgevonden en waar zij zich ook zich ook onvoldoende over 

geïnformeerd voelden. Op 26 juni vond een hoorzitting plaats. De klachtencommissie 

constateerde aan het eind van de zitting, dat er ondanks de wederzijdse inspanningen, een 

onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan en dat er geen vertrouwen meer is bij klagers 

in Reinaerde. De klacht is op het onderdeel het melden van de gebroken tand gegrond 

verklaard en op de andere klachtonderdelen ongegrond. Het verbeterpunt bij de klacht over 

de afgebroken tand is werken volgens het incidentenprotocol, met name het direct en 

volledig informeren van ouders, wanneer er zich een incident heeft voorgedaan. Dit wordt 

door de regiomanager uitgevoerd. 

In 2017 is 42 keer door of namens cliënten contact gezocht met de klachtenfunctionaris. Vijf van deze 
klachten zijn nog niet afgerond en zullen naar verwachting in Q1 van 2018 worden afgerond. 
De klachten hadden betrekking op (combinaties van) de onderwerpen bejegening, informatie/ 
communicatie, verleende zorg, onvrede over medecliënten, waarbij één klager in 2017 in totaal zes keer 
z’n beklag heeft gedaan over overlast / agressie door een medebewoner. 
Een aantal klagers heeft aangegeven het als prettig te ervaren, dat de klachtenfunctionaris niet in dienst 
is van Reinaerde, maar extern is geregeld. Een voorzichtige inschatting is dat er meer dan in de oude 
situatie een beroep gedaan lijkt te worden op de klachtenfunctionaris om aanwezig te zijn bij 
klachtgesprekken als bemiddelaar. 
Het strategisch team concludeert dat de klachtentoename raakt aan de toename van de 
agressiemeldingen en adviseert regiomanagers Margreet van Ommering en Maurits Hesselmans een 
breder onderzoek te doen naar beide onderwerpen en hun onderlinge relatie. Afgesproken wordt, dat zij 
samen pakken de follow up oppakken. Wij zien het als een positieve ontwikkeling als de onafhankelijkheid 
van de klachtenfunctionaris inderdaad tot drempelverlaging leidt.  
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4.1 Samenvatting jaarverslag Consultatie en AdviesTeam seksueel 

misbruik (CAT) 2017 
Het CAT team bestaat uit een team van 6 gedragsdeskundigen, 1 manager, 1 AVG en de regiomanager 
als portefeuillehouder. Daarnaast is er een poule van 6 probleem/casusmanagers en 13 taxateurs. 
Meldingen komen binnen via CAT@reinaerde.nl. Het team registreert de binnengekomen meldingen 
met de specifieke kenmerken t.b.v. de jaarlijkse analyses. Tevens adviseert het CAT gevraagd en 
ongevraagd over het beleid rondom vermoedens van seksueel misbruik.  
In 2017 zijn in totaal 99 CAT meldingen gedaan.  
 

Regio Q1  Q2 Q3 

Utrecht 11 8 10 

Zeist 5 10 8 

Lekstroom 8 9 11 

Woudenberg 1 2 1 

Veenendaal 3 4 1 

Utrecht NW 3 3 1 

Totaal 31 36 32 

 
6 maal werd een medewerker als vermoedelijk pleger aangemerkt. 4 maal een medewerker van 
Reinaerde, 2 maal een medewerker via een uitzendbureau of PGB. Er is in géén van deze casussen 
aangifte of melding gedaan bij politie. Het betrof situaties van grensoverschrijdend gedrag welke niet 
passend waren bij de gedragscode, maar niet zozeer strafrechtelijk vervolgbaar (bv. flirtende appjes 
sturen naar een cliënt, broek naar beneden om een blauwe plek te laten zien in de groep). In 
afstemming met P&O is het geregistreerd in het personeelsdossier en is er één medewerker naar een 
andere werkplek overgeplaatst. Daarnaast betrof het ook meldingen waarin de medewerkers zelf zich 
(terecht) zeer kwetsbaar voelden, omdat een cliënt als gevolg van rand psychotische wanen en/of 
impulsief gedrag beschuldigingen uit. De aandacht is daarin met name uitgegaan naar het hanteren van 
afstand/nabijheid, signalen steeds open bespreken en met dit gegeven toch keer op keer ieder signaal 
serieus te wegen. Het protocol is er ook om de medewerker juist te beschermen.  
 

De casus waarin grensoverschrijdend gedrag geobserveerd werd bij een professional die vanuit PGB bij 
een cliënt betrokken was, was complex. Dit omdat deze professional via een ander dienstverband óók bij 
Reinaerde werkzaam is. Naast dat met de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt het signaal 
besproken is, is ervoor gekozen om ook in de arbeidsrelatie het thema afstand/nabijheid, wat doe je wel 
en niet proactief met deze werknemer te bespreken en begeleiden. 
2 maal betrof de melding een taxichauffeur. Bij één casus betrof het een indirect signaal dat niet 
verhelderd kon worden maar de chauffeur is verwisseld voor een vrouwelijke chauffeur voor deze cliënt. 
Bij de andere cliënt betrof het een aanranding van een taxichauffeur van de regiotaxi (OV). Hiervan is 
melding gemaakt bij politie.  
 
Overige vermoedelijke plegers betroffen verwanten, derden en vooral mede cliënten. 20 keer heeft (al 
dan niet anoniem) vooroverleg plaatsgevonden met de contactpersonen bij de zedenpolitie. Er is 3 keer 
een melding en 4 keer een aangifte gedaan in 2017 door een cliënt dan wel de wettelijk 
vertegenwoordiger.  
Er zijn 14 taxatiegesprekken gevoerd door een geschoold taxateur van Reinaerde en er is 5 maal een 
probleem/casusmanager aangesteld. 

mailto:CAT@reinaerde.nl
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Vanuit bovenstaande cijfers concluderen wij dat het aantal meldingen in 2017 wederom is toegenomen. 
Wat voorgaande jaren ook werd geconcludeerd doen wij nu voorzichtig weer: de ernst van de 
meldingen lijken niet te zijn toegenomen. Het aantal meldingen rondom medewerkers zijn hetzelfde, al 
valt op dat er dit jaar géén strafrechtelijk vervolg is geweest t.a.v. een medewerker. De indruk van het 
CAT is dat de meldingsbereidheid is toegenomen, dat er meer (tijdiger) wordt geconsulteerd, zowel 
intern bij het CAT als wel extern bij politie.  
 
Tegelijkertijd blijkt uit de bezoeken aan de regioteams dat er nog steeds afdelingen zijn die geen weet 
hebben van deze procedures of die er niet voor kiezen om dit cyclisch onder de aandacht te blijven 
brengen. De borging hiervan is lastig transparant te maken. Het CAT vindt een blijvende vraag voor het 
MT. 
Het CAT zelf neemt als speerpunt mee voor 2018: verdere deskundigheidsbevordering (taxateurs 
volgens de nieuwe richtlijnen, casusmanager, CAT leden, AVG artsen in samenwerking met forensisch 
arts, symposium voor medewerkers breed). 
 
Verder wordt aanbevolen: 
- Meer aandacht voor de borging van het proactief bespreken van beleid en visie van Reinaerde met 
medewerkers en cliënten. Ontwikkeling van blended/ E-learning?  
- Overwegen of de pilot met aandacht functionarissen bij LVB groepen alsnog wordt doorgezet. 
- Verdere uitwerking hoe het CAT de consultfunctie invult t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling.  
- Regioteams weer bezoeken met team van CAT gedragsdeskundige, casusmanager en P&O 
functionaris. 
Het strategisch team concludeert: 
Het CAT levert op basis van haar specifieke deskundigheid en ondersteuning aan de cliënt, familie en het 
team, een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Het vertrek van de voorzitter 
en een tweede teamlid is een aandachtspunt, tegelijkertijd constateren we dat bekendheid met en 
werkwijze van het CAT goed staan. Naar aanleiding van de aanbevelingen, die voor verdere uitwerking 
van het CAT zijn, vraagt regiomanager Jacques Visser na of er een gedragskundige bij de LVB-pilot 
betrokken is geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

46 
 

4.2 Platform Veiligheid: activiteiten 2017 
Het platform veiligheid heeft als belangrijkste opdracht om de samenhang en het bewustzijn op het 
gebied van veiligheid tussen cliënten, medewerkers en de omgeving ( huisvesting en I&A ) te bewaken 
en te stimuleren, zodat we kunnen spreken van integrale veiligheid op alle gebieden. 
Dit gebeurt door de veiligheid onderwerpen die voor de hele organisatie belangrijk zijn te bespreken en 
vervolgens daar in te laten bedden waar de medewerkers er het meest mee te maken hebben en er zelf 
eigenaar van zijn. 

• Het platform Veiligheid is er om veiligheidssignalen op te vangen, te bespreken en uit te laten zetten 
bij de juiste functionarissen. 

• Het platform informeert de bestuurder over de verbeteritems, die vanuit het platform uitgezet zijn 
en wie er in de organisatie wanneer actie op gaat ondernemen. 

• Het platform zelf heeft geen rol in het oplossen van veiligheidsproblemen. Deelnemers in het 
platform kunnen wel vanuit hun functie betrokken zijn bij het verbeteren van veiligheidsproblemen. 

 
De kwaliteitsagenda 2017 van VWS is leidend. In het kader van veiligheid zijn 2 onderwerpen als 
speerpunten benoemd: 
• Het terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen;  
• Toegeruste professionals met kennis over veiligheid en vrijheid van cliënten  
 
De externe punten sluiten aan bij de interne activiteiten in het kader van veiligheid:  

• Integrale veiligheid als uitgangspunt van beleid in de 3-hoek cliëntmedewerker- omgeving. 

• Bevorderen van de veiligheidscultuur, zodat medewerkers bewust zijn van veilig werken door b.v. de 
veiligheidstrainingen  

• Prospectieve risico inventarisatie, analyse en beheersing  

• Continu verbeteren d.m.v. uitvoeren verbeterplannen en het borgen daarvan 

• Cliëntenparticipatie bij veiligheidspunten  

• Bespreekbaar maken van veiligheid in het kader van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg door de 
teamreflectie 

• Het bevorderen en melden van incidenten en risico’s. Het analyseren van incident meldingen en 
verbeteringen uitwerken en borging. 

• Specifieke veiligheid thema’s afhankelijk van doelgroep  

• Preventie seksuele intimidatie en seksueel misbruik en huiselijk geweld 

• Het veilige toepassing vrijheid beperkende maatregelen,  

• Het werken aan infectiepreventie vraagt blijvende aandacht 

• Het werken aan medicatieveiligheid vraagt blijvende aandacht 

• Het werken aan valpreventie heeft blijvende aandacht 

• Het voorkomen van verslikincidenten vraagt blijvende aandacht  

• Professioneel omgaan met agressie heeft blijvende aandacht  
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In 2017 is naast de vaste onderdelen specifiek beleid ontwikkeld/uitgevoerd op de onderdelen: 

• Terugdringen van medicatiefouten d.m.v. project medicatieveiligheid 

• Terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen 

• Brandinstructie en ontruimingsoefeningen 
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4.3 Stand van zaken van het verbetertraject medicatie november 2017 
 

Regio  Wat gedaan  Voortgang door wie  

Wouden-
berg  

Plan van aanpak van alle woningen wordt nog 
uitgevoerd. Evaluaties lopen nog 
Rapportage en borging via regiomanager Helma 
Groenewegen 
In Cliëntenraad februari 2018 wordt opnieuw 
gerapporteerd door de verpleegkundige  

Verpleegkundigen (…) en (…) houden 
contact met de taakhouders 
medicatie  

Zeist  Verbetertraject gaat starten  
Managers worden geïnformeerd  
Daarna aan de slag met de taakhouders  

(…) gaat samen met HBO-
Verpleegkundige (…) aan de slag in 
Zeist 

Lekstroom Er loopt een SLIMM traject met 3 locaties. Dit is nog niet 
afgerond  
Manager Barbara van Soerland gaat vanuit de Regio een 
verbetertraject starten samen met (…) oppakken  

HBO-verpleegkundige (…) pakt 
verbetertraject op met (…) en kijkt 
naar voortgang SLIMM traject. (…) 
kijkt ook naar SLIMM traject  

NW Utrecht Verbetertrajecten lopen nog. Het loopt redelijk  
Het is niet helemaal duidelijk wat de voortgang is  

Manager Nicole Landzaat zorgt voor 
evaluatie in januari 2018  

Utrecht Verbetertraject is wel besproken met de managers van 
regio Utrecht.  
Manager Ole Schmidt is kartrekker. 
Bij de woningen die al zelf gestart zijn is duidelijk 
resultaat te zien als het gaat om het afnemen van het 
aantal medicatiefouten  
Lijkt verder nog niet van de grond te zijn gekomen 

Manager Nicole Landzaat vraagt bij 
manager Ole Schmidt na over de start.  
Mogelijk met een HBO- 
verpleegkundige daar meer aandacht 
aan te geven 
Probleem met VIB en VEB cliënten 
onder de aandacht brengen bij 
regiomanagers  

Heuvelrug/ 
Veenendaal  

Bij de Reiger is verbetertraject uitgevoerd. 
Tijdens de check op de uitvoering blijkt dat het niet 
geborgd is. 
Woningen Veenendaal is de vraag of daar 
verbetertraject nodig is ? 

Begeleider (…) pakt dit weer op 
 
(…) vraagt dit na  

Kinderdag-
centra  

Voor de kinderdagcentra dient een apart traject te 
starten 
Dit gaan we nu niet meer doen, start vanaf 10 januari 
2018  

Betrekken verpleegkundige bij 
kinderdagcentra  

Algemeen Evaluatie en bijstelling scholing uitgevoerd Betere 
medicijnsystemen aangeschaft Contacten met de 
apothekers verbeterd 

 

 
Belangrijke conclusie is dat er nieuwe energie nodig is om dit te blijven verbeteren. Per regio is en blijft er 
een aanjager/trekker nodig. Dit kan een manager zijn of een taakhouder medicatie, die kennis en ervaring 
heeft met het continu verbeteren.  
In 2017 is het project antipsychotica (AP) gestart (in eerste instantie betreft dit de cliënten van woningen 
Dennendal en de Heygraeff. Doelstelling is: 

• De kennis rondom psychofarmaca en AP gebruik bij cliënten, medewerkers en verwanten wordt 
vergroot. 
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• We weten welke cliënt off label AP gebruikt, zodat we ‘in control’ komen van het probleem.  

• Elke VIB-cliënt die AP gebruikt krijgt jaarlijks een gestandaardiseerde AP-controle in MDO cyclus. 

• Waar mogelijk wordt off-label gebruik van AP afgebouwd, met de juiste ondersteuning voor de 
betrokkenen. 

De startsituatie is in kaart gebracht en geanalyseerd. Aan de hand van een actieplan worden de 
maatregelen uitgevoerd en gemonitord. 
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4.4 Veilig omgaan met til en transferliften 
 
Binnen de woningen en dagbesteding wordt steeds meer gewerkt met tilliften. 
Het werken met de tillift betekent:  

• Verantwoorde, cliënt veilige zorg vanuit ARBO 
- Scholing en instructie aan gebruikers van tilliften, ter vermindering van de fysieke      belasting 
en ter voorkoming van verzuim. 
- Scholing door deskundige fysiotherapeuten of ARBO coaches(opgeleid door fysiotherapeuten).  
 

• Veilig uitvoeren “Risicovolle handelingen” in kader cliëntveilige zorg Reinaerde 
-Scholing en instructie en behoud van bekwaamheid voor alle medewerkers, die met de tillift 
werken.  
- Het individuele tilbeleid wordt vastgelegd in het O.P van de cliënt. 
 

• Onderhoud  
- Onderhoud en verantwoordelijkheden rond het onderhoud van tilliften zijn vastgelegd via het 
contract met de leverancier. 

 
In 2017 is een plan gemaakt om er voor te zorgen dat medewerkers, die bij Reinaerde gaan werken met 
een tillift, zo snel mogelijk na aanvang, maar bij voorkeur voor aanvang van hun werkzaamheden de 
instructie kunnen volgen. 
Stand van zaken uitvoering: 

• De tilliftinstructies worden aangevraagd via ROOT. 

• Er worden minimaal 1 x per maand instructies gepland. Indien nodig meer 

• De training duurt 2 uur. 

• Er kan een in company training aangevraagd worden op locatie vanaf minimaal 8 personen en 
maximum van 12. 

• Voorafgaand aan de training volgt de medewerker een E-learning. Hiervoor krijgt hij/zij een 
bewijs van deelname. 

• Bij de instructie wordt afgetekend door de instructeur. Daarna voert de begeleider onder 
verantwoordelijkheid van een bekwame begeleider( liefst een ergo- coach) nog 2 x de tillift 
handeling uit op de eigen woning/locatie. 

• Herhalen van de instructie in de praktijk is 1 x per 3 jaar, tenzij eerder nodig b.v. bij gebruik 
ander soort tillift. Liefst op de eigen werkplek door b.v. de ergo coach.  
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4.5 Audits 
Jaarlijks worden er ongeveer 50 interne audits en 15 externe audits uitgevoerd. De audits zijn gebaseerd 
op het kwaliteitssysteem van Reinaerde in de breedte. Er wordt getoetst op geleide van de 
uitgangspunten en het beleid van Reinaerde, de geldende procedures en protocollen, wet en 
regelgeving en veldnormen. 
In de praktijk van de audits blijkt dat veel locaties de kwaliteit voor cliënten over het algemeen goed op 
de rit hebben. De bekwaamheid van medewerkers is goed onder de aandacht. Dat geldt ook voor 
incidenten bespreken, medicatie veiligheid, actuele calamiteitenhandboeken. Er is aandacht voor zowel 
algemene vitaliteit als het omzetten van beleid in de individuele ondersteuningsplannen.  
Naast de vaste onderdelen “kennis van je gebouw” en een ontruimingsoefening is het gesprek over 
veiligheidsbewustzijn bij de meeste locaties aan bod geweest. Bij een aantal plaatsen heeft de 
coördinator ARBO deelgenomen aan de veiligheidstraining in het kader van de te houden RI&E. Op deze 
wijze worden zowel de punten voor de training als de punten door de RI&E mee genomen en met 
elkaar verbonden. Er is een nieuwe E-learning, zodat alle medewerkers weer mee kunnen doen 
Een aantal punten komen standaard terug als nog niet helemaal op orde. Algemene conclusies mbt 
verbeterpunten zijn: 

• Dossiers zijn nog niet overal op orde. Oude of niet relevante documenten in dossiers en nog niet 
overal is Plancare2 ingevoerd. Door het werken met zowel PlanCare als PlanCare 2 is de afstemming 
soms een probleem, omdat de 2 systemen niet met elkaar kunnen communiceren. 
(wonen/dagbesteding). 

• Bij woningen met een slaapwacht is nog niet overal b.v. een collegiaal contact in de regio geregeld 
waarmee de slaapwacht in de nacht kan sparren. 

• Vrijwilligers worden niet altijd betrokken bij brandinstructie. 

• Reinaerde inwerklijsten worden niet overal gehanteerd als basis. 

• Bij een aantal audits komt de woonomgeving naar voren als niet zo veilig voelen. B.v. door 
hangplekken rondom het pand of de woonomgeving waar de woning staat. 

• Binnen sommige regio’s worden veel veiligheidstrainingen in Q 3 gepland door de woningen en de 
dagbesteding. Bij uitval van deze training is er dan geen mogelijkheid meer om het nog uit te voeren. 
In 2018 wordt dit beter gepland. 

• Continuïteit is in toenemende mate een probleem en dan met name het werken met 
flexmedewerkers, die soms onvoldoende kennis hebben over de cliënten, niet in PlanCare kunnen 
kijken en daardoor niet weten wat de vraag van de cliënt is.  

• Geen andere plaats voor cliënt, die met spoed een ander plek nodig heeft, daardoor onrust en 
onveiligheid cliënten en begeleiders.  

• Bekendheid met beleid Reinaerde, bijv. inzake privacy en informatieveiligheid en de meldcode 
huiselijk geweld is niet optimaal.  

 
De verbeterpunten zijn door managers voorzien van acties met een tijdsplanning waarop resultaten 
afgerond zijn. 
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4.6 Samenvatting jaarverslag Platform Veiligheid / 

Incidentencommissie 2017 
Het platform veiligheid heeft, in het kader van onze wens en verplichting om incidenten te analyseren en 
te werken aan structureel verbeteren, de rol van incidentencommissie voor de organisatie. De acties 
voorvloeiend uit de meldingen worden per woning/dagbesteding individueel en/of in het teamoverleg 
besproken. Verbeteracties n.a.v. de incidentmeldingen worden lokaal c.q. regionaal uitgevoerd, zo 
mogelijk via een SLIMM traject. De managers en regiomanagers hebben zelf inzage in het aantal 
meldingen per cliënt en per woning/dagbesteding.  
De rol van het platform veiligheid is: 
- Het signaleren van trends in het aantal meldingen en het soort melding. 
- Het aanbieden van ondersteuning bij het analyseren van incidenten en het ondersteunen bij het verder 
uitwerken van mogelijke acties.  
- Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de bestuurder.  
De aard van en het aantal incidenten is conform verwachting (gezien de cliëntenpopulatie en de 
toename van de complexe ondersteuningsvraag). De meeste meldingen betreffen agressie (van een 
cliënt jegens medewerker, jegens medewerker en andere cliënt), gevolgd door FOBO-incidenten, in het 
bijzonder rond medicatie en vallen. ARBO-incidenten betroffen voor het merendeel aangetroffen 
onveilige situaties en onjuist functionerende apparatuur. 
 

Soort melding Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 

FOBO 3.046 3.164 3.704 

Agressie 3.572 4.626 4.813 

ARBO 154 153 156 

Totaal 6.772 7.943 8.673 
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Het aantal agressie meldingen blijft een belangrijk aandachtspunt en het terugdringen van agressie is 
een belangrijk speerpunt. De portefeuillehouder veiligheid werkt daartoe nauw samen met de 
portefeuillehouder intensieve ondersteuning. Het project verbetering intensieve ondersteuning besteedt 
specifiek aandacht aan terugdringen van agressie. Het platform veiligheid heeft de visie op begrijpen en 
begeleiden van agressie geactualiseerd. Aan dit project is zijdelings het project “onderbouwd 
voorschrijven psychofarmaca”. verbonden 
Medicatiefouten zijn nog steeds de belangrijkste FOBO-meldingen. Het verbetertraject medicatie is een 
doorlopend traject en vraagt nieuwe energie om dit in alle regio’s te blijven uitvoeren. Een 
trekker/aanjager per regio is nodig om dit ook in 2018 goed uit te voeren. 
De commissie concludeert dat er veel aandacht is voor het melden en bespreken van incidenten. Het 
bewustzijn op het belang van melden is aanwezig. We hebben nog onvoldoende gemeenschappelijk 
inzicht of het bespreken leidt tot resultaten zowel lokaal, regionaal als op trends in de organisatie.  
De rol van de incidentencommissie activeren is mogelijk wanneer (regio)managers de commissie 
informeren over trends en verbeteracties.  
Bij het in gebruik nemen van het nieuwe meldsysteem (NINTEX) is de mogelijkheid dat begeleiders zelf 
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inzage hebben in de meldingen en de aard van de meldingen. Aanbevolen wordt het analyseren van 
incidentmeldingen direct op de woning/dagbesteding te bespreken bij de dag/weekstart. Het platform 
veiligheid is voor de organisatie officieel de incidentencommissie. De commissie kan incidenten 
analyseren op hoofdlijnen, maar kan ook ingezet worden om te ondersteunen bij het analyseren van 
trends. Aanbevolen wordt gebruik te maken van de ondersteuning vanuit het platform veiligheid. 
Het strategisch team concludeert: 
Wij delen bovenstaande conclusies. Wie zien bewustzijn op het belang van melden. We zijn echter niet 
tevreden over de resultaten die we bereikt hebben om gemeenschappelijk inzicht te krijgen in trends en 
om op basis daarvan verbeteracties te realiseren. Regiomanagers Margreet van Ommering en Maurits 
Hesselmans committeren zich aan de vraag executiekracht te bundelen op uitvoering van de 
aanbevelingen. 
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4.7 Informatieveiligheid 2017 
 
Om privacy en informatieveiligheid te garanderen en te voldoen aan verscherpte wet- en regelgeving 
met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, de AVG, is in 2017 een aantal resultaten bereikt en 
hebben we nog aantal stappen te zetten.  

• Het bewustwordingsproces voor alle betrokkenen is in gang gezet. We werken vanuit het principe van 
taakvolwassen teams, waarin medewerkers weten welke rol privacy en informatieveiligheid spelen 
bij de zorgprocessen en ondersteunende processen.  

•  Themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld tijdens de ontwikkelbijeenkomst in maart 2017 over het 
beroepsgeheim is privacy en het inzien en delen van cliëntgegevens onder de aandacht geweest. Het 
werken volgens het beroepsgeheim wordt verder gericht uitgewerkt in de organisatie.  
In juni 2017 is met de raad van toezicht, regiomanagers, cliëntenraad, ondernemingsraad en diverse 
andere betrokkenen bij privacy en informatieveiligheid een avond georganiseerd. 

•  Inrichting MijnReinaerde. Er is een site gemaakt: “Zorgvuldig omgaan met informatie” met veel 
gegevens, filmpje en veel gestelde vragen. Door de wijze waarop Share point is ingericht, wordt deze 
site niet snel gevonden door de medewerkers. Hier wordt op dit moment aan gewerkt door de 
beheerder van Sharepoint en via de nieuwsberichten gaan we iedereen in ieder geval attenderen op 
deze site. 

•  Beleggen onderwerp in de organisatie. In de uitvoering van de nieuwe wet en regelgeving “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” is door Reinaerde voldaan aan de verplichting van het 
aanstellen van een (onafhankelijke) Functionaris Gegevensbescherming (FG); Natasja de Rijke. Zij 
vervult namens de leden van de Carantegroep deze functie. Naast een functionaris 
gegevensbescherming wordt vanuit de wet geadviseerd een coördinator informatieveiligheid aan te 
stellen. De organisatie kan dit op eigen wijze invullen. Binnen Reinaerde functioneert een werkgroep 
Privacy en Informatiebeveiliging. Landelijk neemt Reinaerde deel aan het Privacy & 
Informatiebeveiliging overleg. Er wordt een periodiek (2 maandelijks) werkoverleg gepland tussen FG 
en Reinaerde om knelpunten, maatregelen, incidenten en ontwikkelingen te bespreken.  
De portefeuille “Privacy en Informatieveiligheid” is belegd bij de procesgroep Klant, kwaliteit en markt. 
Vanuit deze procesgroep lopen alle lijnen die gerelateerd zijn aan privacy en informatieveiligheid 
cliënten. In samenhang met de andere procesgroepen wordt de privacy en informatieveiligheid van 
cliënten, medewerkers, stakeholders en andere betrokkenen geborgd. 
De interne coördinatie van privacy en informatieveiligheid wordt uitgevoerd door een coördinator 
privacy en informatieveiligheid van de procesgroep klant, kwaliteit en markt. Deze functionaris is 
tevens de contactpersoon naar de functionaris gegevensbescherming (FG) van Carante. Met de 
functionaris gegevensbescherming (FG) is twee maandelijks overleg over voortgang en knelpunten. 
Naast de coördinator is er een functionaris van I&A (security officer) betrokken om de coördinatie 
vanuit I&A vorm te geven. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de technische aspecten van 
informatieveiligheid bij I&A, zoals de beveiliging van gegevens, informatiesystemen, 
computerapparatuur en netwerken. Er is een nauwe samenwerking tussen deze 2 functionarissen. 
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5.1 Teamreflecties 
 

 
 
 
 

 
 
Voorbeeld 1 verslag teamreflectie 2017 
  

• Naam team:  

• Aantal teamleden: 11 

• Aantal teamleden bij de bijeenkomst: 10 

• Andere deelnemers: 14 
 

• Gespreksleider, functie:  (…) functionaris methodiek 3 hoeks kunde 
 

• Van welke input is gebruik gemaakt, welk soort gegevens? 2 bijscholing bijeenkomsten van het 
team, 1 bijeenkomst van de ouders en 1 bijeenkomst van ouders en team. 

 

• Gekozen gespreksonderwerpen: bijscholing materiaal en 2 ingebrachte casussen vanuit de 
praktijk.  

 

• Wat gaat goed? Uit de bijeenkomsten kwam dat het contact met de ouders goed gaat. Ouders 
hebben vertrouwen in dat er een open cultuur heerst en alles bespreekbaar is. Het team geeft 
ook naar ouders aan blij te zijn met deze goede verstandhouding. 

 

Overzicht ontvangen teamreflecties 2017 

Regio Lekstroom Regio NW Utrecht Regio Utrecht Heuvelrug Regio Veenendaal Regio Woudenberg Regio Zeist

MTO 32 teams Burg. Burgerhof  (2 reflecties) Regenboog Molenpark/Ghandistraat Boog 10b

DigiTeam Woerden Bombardon Bongerd 5

Singelhof team 1 Boog 10 e

Merenhof Boog 10c

CAB Woerden Boog 9b

(Evaluatie uitgave Welzijnsbudget) Boog 10d
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• Wat kan beter? We zijn er achter gekomen dat er een verschil is tussen de ouders van de 
cliënten die logeren en hier wonen. Vanuit logeren zijn er toch andere verwachtingen en deze 
ouders geven ons aan dat we moeten leren hier anders mee om te gaan. Dit herkennen we 
nadat we hier over gesproken hebben en zijn hier direct mee aan de slag gegaan. 

 

• Welke afspraken zijn daarover gemaakt? Over een half jaar een terugkom bijeenkomst 
 

• Mail dit verslag (of filmpje, vlog, of…) aan teamreflectie@reinaerde.nl en aan de eigen 
regiomanager. 

 
Voorbeeld 2 verslag teamreflectie 2017 
Verslag teamreflectie 2017 

 

• Naam team (woning, dagbesteding):  

• Aantal teamleden: 18 

• Aantal teamleden bij de bijeenkomst: 14 

• Andere deelnemers: Manager   
 

• Gespreksleider, functie: (…) Begeleider C en (…) Begeleider C  
 

• Van welke input is gebruik gemaakt, welk soort gegevens? We hebben gekozen voor brainwrite: 
eerst hebben we met elkaar een brainstorm sessie gehouden over onze sterke punten als team. 
1 notulist schreef alles op een flap over. Vervolgens hetzelfde gedaan met onze 
ontwikkelpunten. Daarna hebben we de punten een cijfer van belangrijkheid gegeven. Hierdoor 
ontstonden er twee sterke punten en twee ontwikkelpunten om verder aan te bouwen.  
 

• Gekozen gespreksonderwerpen: 

• De gekozen sterke punten waren: teamgevoel en openheid naar elkaar. 

• De gekozen ontwikkelpunten waren algehele communicatie , elkaar serieus nemen en elkaars 
kwaliteiten benutten. 

 

• Wat gaat goed?  

• Zoals jullie op de foto’s kunnen zien zijn we als team goed in zijn is het teamgevoel naar zowel 
elkaar, bewoners als verwanten. We werken met het gedachtengoed Planetree. Dit heeft ons 
geleerd om beter te worden in cliëntgerichte zorg; zorg afgestemd op het individu. We zijn 
gastvrij naar bewoners, verwanten en andere disciplines.  

 

• Wat kan beter?  

• Onze algehele communicatie kan beter. We moeten leren om mails te beantwoorden. We 
kunnen een verbeterslag maken in het rapporteren, feedback geven We kunnen meer gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten.  

 

• Welke afspraken zijn daarover gemaakt? 

• Zoals je op de foto’s kunt zien hebben we een plan van aanpak gemaakt en afspraken gemaakt. 

• Mail dit verslag (of filmpje, vlog, of…) aan teamreflectie@reinaerde.nl en aan de eigen 
regiomanager. 

 

mailto:teamreflectie@reinaerde.nl
mailto:teamreflectie@reinaerde.nl


 

58 
 

 
 

 
 



 

59 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 


	01 Kwaliteitsrapport Reinaerde 2017 - deel 1
	02 Kwaliteitsrapport Reinaerde 2017 - deel 2

