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Samenvatting 
Op basis van informatie uit alle geledingen van Reinaerde is de rapportage over het afgelopen jaar 

opgemaakt. Aan de hand van de vier hoofdlijnen uit de strategische koers ”Podium geven aan 

samenspel” wordt in deel 1 een beeld gegeven hoe in 2019 is gewerkt voor en samen met cliënten 

en medewerkers. Dit doen we via 6 regionale rapportages inclusief individuele verhalen en we geven 

een Reinaerdebreed beeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, bedrijfsvoering, 

governance en financiën. Over de aanpak en inhoud van het jaarrapport zijn interne reflecties 

georganiseerd. De geplande externe visitatie zal vanwege de coronacrisis later dit jaar plaatsvinden. 

De jaarrekening is in deel 2 bijgevoegd. 

 

Beeld van de organisatie: 2565 medewerkers, 3700 cliënten 

In 2019 hebben 2565 medewerkers (1800 fte) direct of indirect ondersteuning geboden aan 3700 

cliënten, met name gefinancierd vanuit zorgkantoor (86% Wlz) en gemeenten. Naast deze cijfers en 

de trends daarin wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven waar wij ‘thuis’ zijn in de provincie 

Utrecht. En we beschrijven twee voorbeelden van gerealiseerde nieuwbouw in 2019 waar we trots op 

zijn. 

 

Beelden vanuit de zes werkgebieden: over het algemeen positief, reflecties toegenomen 

Cliënten en medewerkers, betrokken bij elk werkgebied (in 2019 6 regio’s), hebben in hoofdstuk 3 

beschreven wat er gedaan en bereikt is en waar zij verder in willen ontwikkelen in 2020.  

Men geeft over het algemeen een positief beeld, op het gebied van het zorgproces rond de 

individuele cliënt, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional, de borging van 

veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen en zelfreflectie in teams. 

De uitkomsten van de teamreflecties (‘dit gaat goed’ en ‘dit kan beter’) van elk gebied zijn 

gegroepeerd aan de hand van de 4 hoofdlijnen. Het totaalaantal geregistreerde reflecties in teams is 

in vergelijking met 2018 met 45% toegenomen. Het meeste is gereflecteerd op onderwerpen die met 

‘werkplezier en waardering’ te maken hebben. 

In samenwerking met de ondernemingsraad is een keuze gemaakt voor een nieuwe 

onderzoeksmethode naar medewerkerstevredenheid genaamd: ‘dialoog werkbeleving’.  

De uitkomsten van de ruim 70 dialogen/teamgesprekken wordt in grote lijn weergegeven. 

 

Beeld van de organisatie-brede resultaten en verbeterpunten 

In hoofdstuk 3 is te lezen wat we gedaan en bereikt hebben op het gebied van kwaliteit. Een greep 

daaruit per koerslijn: 

 

Gezien en gehoord worden 

• De ondersteuningsplannen voor woningen en dagbesteding zijn goed op orde. De registratie 

voor de ambulante begeleiding en behandeling blijft achter. 

• Het aantal open plaatsen in woningen is weer op aanvaardbaar niveau.  

• We zijn volgens RAAK gaan werken: iedere nieuwe cliënt krijgt een intakegesprek en iedere 

bekende cliënt met een nieuwe vraag krijgt een herindicatie. 

• Uit het cliëntervaringsonderzoek 'Dit vind ik ervan!' (DVIE) zijn generieke uitkomsten nog 

niet zichtbaar. Het is een belangrijke opgave om DVIE komend jaar verder te implementeren. 

• Uit de 35 interne audits concluderen we dat bij ruim driekwart van de teams geen actie 

nodig is. Bij 10% zien we dat er wel verbeteringen nodig zijn. 

• De benoeming van de Wzd-functionarissen per januari 2020 is geregeld en er is een ''Wzd-

bureau'' ingericht. Het meer bewust inzetten van onvrijwillige zorg en goede registratie zijn 

verbeterpunten. 
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• Via moreel beraden en de aanstelling van twee geestelijk verzorgers is er aandacht voor 

zingevingsvragen van cliënten. 

• Een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris behandelden 

meldingen van onvrede en klachten. Gemis aan communicatie, aan goede informatie en 

aan inspraak in besluitvorming kwam als rode draad naar voren. 

• We zien een geringe toename in het totaalaantal incidentmeldingen, met name met 

betrekking tot agressie. De meeste betreffen agressie van een cliënt jegens een medewerker. 

Binnen de FOBO-meldingen zijn de incidenten rond medicatie het meest voorkomend.  

Het onderstreept het belang om de ingezette medicatie verbetertrajecten door te zetten. 

 

De kracht van samen 

• De training Driehoekskunde is ingezet als middel om het werken in de driehoek tussen 

cliënt, familie en medewerker goed vorm te geven en te versterken.  

• Uit onderzoek blijkt dat we moeten werken aan verhoging van de tevredenheid van de ruim 

700 vrijwilligers. Op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is de opgave 

om de vraag van bedrijven beter aan te laten sluiten bij de wens van cliënten. 

• Het medisch team stond onder hoge druk. Via het deels organiseren met hulp van een 

externe partij van de 7 x 24-uurs zorg is ruimte gecreëerd om tot verbeteringen te komen. 

 

Werkplezier en waardering 

• De duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat onder druk door de krapte op de 

arbeidsmarkt. Vacatures zijn moeilijker op te vullen en medewerkers stromen sneller door 

omdat er meer te kiezen valt. Dit heeft negatieve effecten op de continuïteit van zorg, op  

het verzuim en op de werkdruk. Ook de toename van de complexiteit in zorgvragen speelt 

daarbij een rol. Een deel van de medewerkers is een tijdelijke toeslag toegekend. 

• Er waren ruim 40 medewerkers die zich tot de vertrouwenspersoon richtten. De meest 

voorkomende klachten hadden te maken met onheuse bejegening, gevolgd door klachten 

over veiligheid op de werkplek. 

• Begonnen is met het meer centraal regisseren en actualiseren van het huidige 

scholingsaanbod. Ruim 2000 medewerkers hebben deelgenomen aan 780 leertrajecten  

van Reinaerde. 

• Via de werkmethode SLIMM werken zijn resultaten bereikt in teamontwikkeling, 

procesverbetering en effectief (samen)werken. Het borgen blijft aandacht vragen. 

• Cliënten én medewerkers merken de positieve effecten van de invoering van Triple-C en 

weerbaarheidstrainingen. Knelpunt is dat er niet altijd voldoende vaste medewerkers zijn  

om hechting bevorderend te werken.  

 

Innovatie als motor 

• In 2019 zijn nieuwe kaders beschreven. Activiteiten zijn uitgevoerd op het gebied van 

sociale en technologische innovatie.  

• Informatie & Automatisering (I&A) maakt meer gebruik van de gestandaardiseerde 

werkprocessen binnen de Carante Groep. We doen nu minder zelf maar voeren meer regie. 

• Op het gebied van duurzaamheid richten we ons op 4 VN-doelen in het bijzonder.  

Er zijn resultaten gerapporteerd op Gezondheid, Eerlijk werk, Toegankelijke samenleving  

en Klimaatactie. 

• De Milieuthermometer Zorg helpt ons bij het nemen van nuttige milieumaatregelen.  

Binnen één jaar is het niveau brons bereikt. 
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Ontwikkelopgaven 

Bovengenoemde onderwerpen en aanvullende aandachtspunten geven een beeld (par. 4.1) van wat 

goed gaat en wat beter kan, gelet op de drie bouwstenen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg:  

-  een verzorgd proces rond de individuele cliënt nog beter borgen,  

-  uitvoeren en leren van onderzoek naar cliëntervaringen,  

-  kritische zelfreflectie door teams, met oog voor de twee eerstgenoemde bouwstenen. 

De knelpunten en druk die we ervaren door onder meer de veranderende zorgvraag, de krapte op de 

arbeidsmarkt en de financiën vragen om scherpe keuzes en andere oplossingen dan we gewend zijn: 

• Blijvend wonen op dezelfde plek is niet meer passend. We moeten kritisch naar ons aanbod 

aan woningen kijken, woonprofielen aanpassen en woningen en cliënten anders matchen. 

• Voor het behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn meer innovatieve en 

creatieve oplossingen nodig. 

• De organisatie wordt aangepast om toekomstbestendig en efficiënt te opereren: 4 gebieden 

in plaats van 6 regio’s, met ondersteuning door Bedrijfsvoering, Zorginhoud en 

dienstverlening en Organisatie ontwikkeling & Innovatie.  

• Samenspel met ketenpartners, gemeenten, verbindingen op het gebied van onderwijs en 

werkgeverschap zijn noodzakelijk om integrale zorg te bieden.  

Reinaerde heeft het jaar afgesloten met een aanzienlijk negatief financieel resultaat. Maatregelen 

die zijn getroffen om het tij te keren leveren een voorzichtig resultaat op. Enkele nog te starten 

nieuwbouwprojecten zijn getemporiseerd. 

 

Spiegelbeeld: interne reflecties geven steun en kritiek 

Dit rapport dient antwoord te geven op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en hoe gaan we dat 

doen? Intern is dat de basis voor overleg en reflectie door het management, de centrale cliëntenraad 

(CCR), de ondernemingsraad (OR) en de raad van toezicht (RvT), waarbij de bespreking heeft 

plaatsgevonden aan de hand van dezelfde vragen.  

 

Er is steun en kritiek. De CCR en de OR vinden dat de stem van de cliënt en de medewerker sterker 

naar voren moet komen. En dat het rapport een te positief beeld schetst. Zowel de OR, de CCR als de 

RvT zien een belangrijke opgave in het op orde brengen van de financiën en aandacht voor vitaliteit 

van medewerkers. De reflecties staan samengevat op pag. 76 van het rapport en geven veel 

handvatten ter verbetering.  

 

Reflectie bestuur: vijf verbeterpunten 

Bestuurder Ella van Lingen heeft alles overziend conclusies getrokken en samenvattend vijf 

verbeterpunten voor 2020 vastgesteld en geconcretiseerd op het gebied van gezien en gehoord 

worden, financiële gezondheid, werkplezier en waardering, leren en verbeteren (pag. 78/79). We 

willen: 

• Samen leren en experimenteren in effectieve en flexibele medezeggenschap die past bij  

de huidige tijdgeest. 

• De stem van de cliënt beter horen. 

• Bereiken dat de financiën op orde zijn. 

• Dat medewerkers met plezier werken en zich gewaardeerd voelen. 

• Structureel verankeren van onze verbetercyclus en het methodisch hanteren hiervan. 
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1. Bouwen aan een betere 

wereld om ons heen 
Op 27 februari 2020 plaatsten wij de volgende informatie op het intranet van Reinaerde:  

‘Er wordt heel wat gesproken en geschreven over het coronavirus. Moeten wij ons zorgen maken? En 

belangrijker nog: hoe voorkomen we besmetting en verspreiding?’ 

Direct daarna kwam alles in een stroomversnelling. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt 

in alle geledingen om noodzakelijke maatregelen goed af te stemmen en uit te voeren. 

Veel zaken die zich in 2019 hebben afgespeeld en waarover we verantwoording afleggen in dit 

jaarrapport zijn (hoewel nog steeds belangrijk) even naar de achtergrond gedrongen. Of in een ander 

perspectief geplaatst.  

Waar de zorgen om de financiële situatie in de loop van 2019 toenamen en een pakket aan 

maatregelen is ingezet om het tij te keren, zetten we nu alles op alles om de gezondheid voor 

cliënten en medewerkers te waarborgen. Daarnaast blijven we ook ‘gewoon’ ondersteuning en zorg 

bieden. Zo goed mogelijk. Daar willen we ons in- en extern over verantwoorden, op inhoudelijk en 

financieel gebied. De kern van dit rapport (wederom een combinatie van kwaliteitsrapport conform 

het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en bestuursverslag) bestaat dan ook uit ons gevormde beeld 

over ‘wat gaat goed, wat kan beter’ als het gaat om de behaalde resultaten op onze jaardoelen van 

2019. Deze jaardoelen komen voort uit de gekozen strategie 2019-2021 “Podium geven aan 

samenspel”, die is opgebouwd vanuit 4 hoofdlijnen: 

 Gezien en gehoord worden 

 De kracht van samen 

 Werkplezier en waardering 

 Innovatie als motor 

 

Deze vier hoofdlijnen vormen de basis waaruit wij met elkaar bouwen aan een betere wereld om ons 

heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft. De vier hoofdlijnen vormen de kapstok voor dit 

rapport. De wereld ziet er anno 2020 heel anders uit dan het jaar waarover we verslag doen. Er wordt 

heel veel goed werk verricht om de coronacrisis zo dragelijk mogelijk te maken voor cliënten, familie 

en medewerkers. 

 

In het werk in 2019 gingen veel zaken goed en is er met passie en hart voor cliënten door 

medewerkers gewerkt aan goede zorg en begeleiding. Dat wordt ook door cliënten, familie en 

vertegenwoordigers positief gewaardeerd. En tegelijkertijd was ook 2019 een pittig jaar met een 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt en daarmee ook een toenemende druk op medewerkers en 

de financiën. Dit vraagt wat van ons allemaal: het vraagt samenspel in andere tijden. We zien in 

gegevens en horen terug uit de reflecties dat we ook zaken in het reguliere werk beter kunnen en 

soms moeten doen, juist ook in andere tijden. U leest dat in de navolgende beelden, ontwikkel-

opgaven, reflecties en verbeterpunten. 

 

De digitale versie van dit rapport en een cliëntversie van de bevindingen wordt gepubliceerd op de 

website van Reinaerde. 

 

  

Gezien en 

gehoord 

worden 

De kracht 

van samen 

Innovatie 

als motor 

Werkplezier 

en 

waardering 
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2. Thuis in provincie Utrecht 
 

 

  

Michelle Bont en Jessica Cirkel 
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2.1 Kerngegevens 

 

 

 

adres Postbus 3364 

postcode 3502 GJ 

plaats Utrecht 

telefoonnummer 030 22 999 22 

Kamer van Koophandel 30170001 

e-mail info@reinaerde.nl 

website www.reinaerde.nl 
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2.2 We begeleiden meer mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliënten en 
Medewerkers 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
Cliënten 
3700 

Financierings 
bronnen 

Aantal fte 

Aantal 
medewerkers 

2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

3
6

0
0

 

3
6

0
0

 

3
7

0
0

 

17
4

0
 

18
4

5
 

18
0

0
 

2
4

7
8

 

2
6

16
 

2
5

6
5

 

62%  Wlz 
18%  Jeugdwet 
13%  Wmo 
7% Overig 

86%  Wlz 
7%  Jeugdwet 
2%  Wmo 
5% Overig 
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2.3 Vraag aan Reinaerde 2019 
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2.4 Wonen en werken op de kaart 
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Mooie, nieuwe woningen aan de Dennendalweg 

 

Voor het moderne, nieuwe gebouw aan de Dennendalweg op de aanrijroute naar 

Dennendal verzamelden zich eind augustus tientallen belangstellenden voor de open 

avond. Het is het eerste nieuwe gebouw dat gereed is op Dennendal te Den Dolder. 

Toekomstig bewoner Matthijs Jonker, manager Jitse Breimer, gedragskundige 

Willemijn Nikkels en projectleider Tjitske Tabak vertelden over het wonen in de 

appartementen. Een week later trokken cliënten in de nieuwe woningen. 

 

Het gewone leven ervaren... 

Matthijs gaf aan heel blij te zijn met zijn nieuwe woning en nodigde iedereen uit om 

in zijn appartement te komen kijken. Willemijn Nikkels vertelde dat er twee teams in 

de woningen zijn en de meeste cliënten een licht verstandelijke beperking hebben. 

Mensen hebben een eigen doucheruimte en keukentje. Er wordt gezamenlijk gekookt 

of individueel. 

Willemijn: “We kijken wat mensen 

aankunnen. Een deel van de cliënten 

woonde al in een appartement,  

anderen doen dat voor het eerst. 

Daarmee verandert hun manier van 

leven en de begeleidingsstijl;  

die wordt nog meer op het individu 

gericht. De methodiek die de  

begeleiders hanteren, Triple C, 

is gericht op het ervaren van het  

gewone leven.” 

 

Zeer duurzaam 

We zijn er ook trots op dat het  

gebouw zeer duurzaam is.  

Het is vrijwel energieneutraal,  

Dankzij een reeks maatregelen  

waaronder een dak vol zonnepanelen. 

 

Bewoners leiden buurtbewoners  

rond 

De belangstellenden, waaronder  

een aantal buurtbewoners, lieten  

zich rondleiden door de toekomstige 

bewoners van het nieuwe  

appartementengebouw. Dat zorgde 

voor sfeervolle ontmoetingen.  

De cliënten vertelden onder meer 

hoe ze – vaak met hun familie – hun 

woning gaan inrichten. 

In medezeggenschap met cliënten en 

hun vertegenwoordigers in de  

cliëntenraad zijn de plannen tot 

stand gekomen. Komende jaren  

volgen nog meer nieuwe gebouwen 

op Dennendal. 

Jitse Breimer en Matthijs 

Jonker nodigen de 

aanwezigen uit om te 

komen kijken in het 

nieuwe appartement 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meer zelfstandigheid en privacy in nieuwbouw Prins Hendrikstraat 

 

In het centrum van Woudenberg aan de Prins Hendrikstraat wonen 24 cliënten in hun eigen appartement of studio, elk met 

eigen sanitair. Er zijn drie gezamenlijke huiskamers. De woning ligt dicht bij diverse winkels en andere voorzieningen.  

De wijk is ruim opgezet en er is veel groen in de buurt. Elke studio heeft zijn eigen buitenplateau. Bewoners van een 

appartement kunnen gebruikmaken van twee gezamenlijke dakterrassen. 

Dat de bewoners trots zijn op hun nieuwe woningen bleek wel tijdens de officiële opening op zaterdag 12 oktober.  

Daar stelden zij belangstellenden in de gelegenheid hun woningen te komen bekijken. Veel bewoners uit Woudenberg zijn 

langsgekomen om de cliënten te feliciteren. Daarnaast kwamen ook veel familieleden, vrijwilligers, oud-medewerkers en 

oud-cliënten langs. 

 

De nieuwbouw vervangt het Slotlaantje. Volgens de manager voldeed dat niet meer aan de eisen van deze tijd. “Daar 

woonden cliënten met drie mensen in een huis, moesten voor drie mensen koken en er was weinig privacy. Aan de Prins 

Hendrikstraat heeft iedereen meer ruimte, vrijheid en privacy om verder te kunnen groeien in zelfstandigheid. Er hoeft 

bijvoorbeeld met muziek draaien minder rekening te worden gehouden met anderen, want de appartementen zijn goed 

geïsoleerd.” 

Het nieuwe gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement of studio.  

Caron Landzaat, één van de bewoners, vertelt: “Er zijn wel gemeenschappelijke ruimtes met een grote keuken om 

gezamenlijk te koken, te eten en elkaar te ontmoeten. Maar in onze appartementen hebben we ook ieder een eigen keuken, 

douche en toiletruimte, woonkamer en slaapkamer.” 

 

Bewoners betrokken bij inrichting 

Bij het verdelen en inrichten van de woningen zijn de aanstaande bewoners actief betrokken. Caron: “We mochten drie 

keuzes aangeven en eigenlijk heeft iedereen de plek gekregen die hij wilde. Ik wilde geen zon en woon nu met mijn kat aan 

de noordkant. Aan de zuidkant zijn grote terrassen op de eerste en tweede verdieping. Het is fijn om een eigen adres en 

een eigen voordeurbel te hebben en niets te hoeven delen.” 

Ook heeft Caron meegedacht over de aankleding in het gebouw. Zo is elke verdieping herkenbaar aan een eigen kleur.  

“Dat is handig als je uit de lift stapt.” Daarnaast kregen de bewoners volgens Caron een ruime keuze wat betreft vloeren, 

keukendeuren en gordijnen. “Zo werden het allemaal heel verschillende en persoonlijke appartementen en daar zijn we 

heel blij mee”. 

 

Veel overleg met de buurt 

Bij de realisatie van de woningen is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van een speelmogelijkheid voor de buurt 

die anders zeker gemist zou gaan worden. Renaldo: “Er was veel overleg met de buurt. De speeltuin is samen met cliënten, 

medewerkers en buurtbewoners bedacht.” 

Voor de panden aan het Slotlaantje zijn nog geen plannen. Mogelijk worden ze eerst gebruikt om bewoners van de 

Bongerd te huisvesten tijdens de renovatie van hun woningen. 

Javier de Kleine, Edwin 

Visser, Theo van 

Barneveld, Renaldo van 

Kallen, Kina Herder, 

Robbert Verweij, Marloes 

Walraven., Renée 

Haitsma. 
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3. Reflectie op doelen staat 

centraal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Youssra Khabbabi en Luc Tiernagan 
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3.1 Het kwaliteitskader stimuleert continu 

verbeteren 

Het Kwaliteitskader Reinaerde is het geheel van normen, regels, afspraken en werkwijzen die samen 

bijdragen aan kwaliteit en veiligheid voor cliënten. De bouwstenen en thema’s uit het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGZ) maken daarvan onderdeel uit, aangevuld met 

onderwerpen die we belangrijk vinden; belangrijk met het oog op onze strategie, continu verbeteren 

en de accenten die we willen leggen. En met het oog op goede verantwoording aan inspectie, 

gemeenten, financiers en andere controlerende en toetsende instanties. 

 

Binnen het Kwaliteitskader Reinaerde geven we aan een dertigtal onderwerpen concreet invulling. 

Aan elk onderwerp zijn normen gekoppeld en standaarddocumenten. Bij de normen zijn onder meer 

de toetsingsnormen opgenomen die de inspectie hanteert bij toezichtbezoeken. 

 

De onderwerpen zijn onderverdeeld in: 

Proces rond de individuele cliënt (persoonsgerichte begeleiding en zorg), zoals: de 

ondersteuningsplancyclus, begeleiding en zorg met behulp van methodieken, multidisciplinair 

(samen)werken, onvrijwillige zorg, (mede)zeggenschap, cliëntervaring en moreel besef. 

 

Proces rond de professionele medewerker (betrokken en vakbekwaam), bijvoorbeeld: nieuwe 

medewerkers inwerken, opleiden, leren en ontwikkelen, teamreflectie, medewerkerstevredenheid, 

verzuim en re-integratie. 

 

Proces rond de organisatorische sturing op kwaliteit en veiligheid (cliënten, medewerkers, 

gebouwen, voorzieningen): omgaan met incidenten en calamiteiten, privacy en informatiebeveiliging, 

bedrijfshulpverlening, brandveiligheid en bedrijfscontinuïteit, interne audits, risico-inventarisatie & -

evaluatie, onderhoud. 

 

Het Kwaliteitskader Reinaerde stimuleert medewerkers de begeleiding en ondersteuning 

voortdurend te verbeteren. We monitoren de voortgang van een aantal onderwerpen via de reguliere 

quadrimesterrapportages. Verbeterpunten voor woningen en dagbesteding worden zichtbaar via de 

audits die we op alle onderwerpen uitvoeren (zie paragraaf 3.2.1). 
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Leven zonder vrijheidsbeperking 

 

Sebastiaan Hartog is 38 jaar en woont op Dennendal, Den Dolder. Op zijn 12de begon Sebastiaan zichzelf 

te slaan in zijn gezicht en op zijn hoofd. Omdat hij dit niet wilde, scheurde hij zijn lakens of kleding  

kapot. Hiermee bond hij zijn handen dan heel strak vast. Om hem te beschermen bonden zijn  

begeleiders overdag zijn handen vast met polsbanden. Het vastbinden van zijn handen zorgde in eerste 

instantie voor rust. Dit gaf Sebastiaan zekerheid. Later kwam daar voor de nacht een Zweedse band bij 

en nog later een fixatievest. In zijn pubertijd werd de zelfbeschadiging heel ernstig. Ter bescherming  

van zichzelf kreeg Sebastiaan in de nacht een scheurpak* aan. 

 

Als 21-jarige verhuisde Sebastiaan naar Dennendal. Na drie jaar werd gestart met het afbouwen van de polsbanden overdag door deze langzaam 

steeds losser vast te maken. Vier jaar later had Sebastiaan overdag helemaal geen polsbanden meer. Hij leerde opnieuw hoe hij zijn handen moest 

gebruiken. Het afbouwen van de polsbanden overdag is zorgvuldig aangepakt en heeft succes geboekt. Hierdoor voelde het goed om ook in de nacht  

af te bouwen. Sebastiaan sliep erg slecht waardoor hij overdag erg moe was. Hier werd gebruikt van gemaakt door middagslaap zonder 

vrijheidsbeperking te proberen. In plaats van helemaal vastgebonden in bed te liggen, kreeg Sebastiaan nu een nieuwe pyjama en deken. Daarnaast 

maakte zijn begeleiding hem vroeg in de ochtend ook al los van zijn bed. Vaak viel hij hierna op zijn zij opnieuw in slaap. Om verdere afbouw voort te 

zetten, zijn randvoorwaarden opgesteld. Alle betrokkenen rondom Sebastiaan stelden gezamenlijk een plan van aanpak en een risicoplan op. Afbouw 

was het doel, maar de veiligheid van Sebastiaan en zijn omgeving stonden altijd voorop. Om te voorkomen dat Sebastiaan zich pijn kon doen, werd 

zijn kamer volledig bekleed met zacht materiaal. De ramen werden vervangen door plexiglas. Ook kwam er een airco in zijn kamer, omdat Sebastiaan 

het snel warm heeft. Het hele team, inclusief de nachtdienst, werd geschoold op weerbaarheid. De medicatie die Sebastiaan kreeg om rustig te blijven, 

werd flink verminderd. Als laatste werden er afspraken gemaakt over het op slot doen van de slaapkamerdeur in de nacht en over cameratoezicht.  

Nu alle randvoorwaarden aanwezig waren, werd Sebastiaans middagslaap afgebouwd. In plaats van slapen, ging hij nu een uur fietsen. Dit zorgde 

ervoor dat hij ’s nachts beter sliep. Tijd dus voor de laatste stap; zonder vrijheidsbeperking in de nacht slapen. Op de eerste dag gooiden Sebastiaan 

en zijn begeleider zijn scheurpak en onrustbanden bij het afval. De eerste week is er iedere nacht een begeleider bij Sebastiaan blijven slapen. Na een 

onrustige eerste nacht, sliep Sebastiaan in de nachten die volgden goed, zonder vrijheidsbeperking. 's Ochtends werd hij beter uitgerust wakker.  

Ook mocht Sebastiaan elke ochtend zijn moeder bellen om te vertellen hoe goed hij geslapen had. De laatste twee jaar is Sebastiaan vooruitgegaan. 

Hij is veel meer buiten en kijkt om zich heen. Hij laat een prachtige glimlach zien en heeft weer een glinstering in zijn ogen. 

3.1.1 Optimale vrijheid in Zeist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastiaan Hartog 

gebruikt zijn handen 
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Zorgproces rond de individuele cliënt 

Op Dennendal te Den Dolder maken we persoonsgerichte ondersteuningsplannen in begrijpelijke taal voor cliënten. 

Medewerkers zijn geschoold in het toepassen van verschillende gesprekstechnieken en passen het gesprek aan op het 

niveau van de cliënt. Samen met de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger leggen we de gemaakte afspraken rondom 

het zorgproces vast in het ondersteuningsplan. Vrijwel alle (97%) ondersteuningsplannen zijn op orde en besproken met de 

cliënt/wettelijk vertegenwoordiger en in het halfjaarlijks multidisciplinair overleg. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

Cliënten geven een 6,7. Dat is iets meer dan in 2018. Het merendeel (66%) van die verbeteringen heeft invloed op de 

kwaliteit van bestaan van cliënten en 24% van de verbeteringen gaat over de kwaliteit van zorg. We vermoeden dat dit 

komt omdat wij verbeteringen hebben doorgevoerd zoals, meer regie voor cliënten bij het samenstellen van het menu, 

realiseren van een tweede huiskamer waardoor cliënten meer rust ervaren, het plannen van bijzondere activiteiten en het 

werken met Familienet op de dagbesteding. In 2019 hebben 29 begeleiders de cursus 'Dit vind Ik ervan! gevolgd. Door 

middel van een onderzoekende dialoog vertellen cliënten wat ze écht belangrijk vinden. Wat ze goed vinden en wat ze 

zouden willen veranderen. De uitkomsten gaan mee in het ondersteuningsplan. Het instrument is toegepast bij 13 cliënten. 

 

In 2019 zijn de nieuwbouwwoningen Dennendalweg 2-4 opgeleverd. Hier wonen 24 mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Zij beschikken over een eigen studio met keukenblok en sanitair. De studio’s op de begane grond hebben een 

kleine tuin en de studio’s op de eerste verdieping hebben een balkon. In het najaar van 2019 waren alle studio's bewoond. 

Bekijk het filmpje via: https://bit.ly/3cicI7t 

 

Iedere maand komt de cliëntenraad Zeist bij elkaar, ondersteund door de cliëntencoach. Indien gewenst nodigt de raad het 

management uit voor een bijeenkomst. We hebben ook een actieve vertegenwoordigersraad die maandelijks vergadert.  

Hier is altijd een managementteamlid bij aanwezig. De samenwerking verloopt goed. Het management wil ook in 2020 

graag blijven meepraten over bepaalde onderwerpen. 

Borging van veiligheid op gebieden waar 

cliënten risico lopen 

Er is aandacht besteed aan verbeterpunten 

rond groepsmeerzorg, medicatie en 

persoonsbeveiliging (pagers & porto’s). Dat 

heeft geleid tot concrete verbeteringen. Ook 

de verbeterpunten uit de audits zijn direct 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld reflecteren in teams, 

het opslaan van ondersteuningsplannen in 

PlanCare, aanpassen van 

calamiteitenhandboek. 

Zelfreflectie in teams 

Onze teamreflecties zijn sinds 2018 

veranderd. Waar het voorgaande jaren om de 

medewerkers ging, staat nu vooral de cliënt 

centraal. Om deze verandering te realiseren 

zijn we anders gaan vergaderen. Teams 

monitoren maandelijks het team- en de 

cliëntdoelen. We merkten dat de registraties 

beter konden. Daarop hebben we samen met 

Klant, kwaliteit en markt betere afspraken 

over de wijze van registratie gemaakt. In 2019 

zijn er op deze manier 16 teamreflecties 

uitgevoerd en geregistreerd. 

https://bit.ly/3cicI7t
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• plannen en roosteren 
   (omvang diensten, verlof, 
   balans) 
• duidelijkheid rollen en 
   verantwoordelijkheden 
• samenwerking en 
   communicatie tussen 
   wonen en dagbesteding” 
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3.1.2 Een rol van betekenis in Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een rol van betekenis 

 

Diane van Eck uit Utrecht woont op de Musicallaan bij Reinaerde. “Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik 

kan doen voor een ander. Ik ben eenzijdig verlamd en niet zo veel bazen willen je dan hebben, dacht ik”. 

Diana ging met haar vraag naar een activeringscoach van Tres Reinaerde. De coaches komen binnen bij 

mensen die vaak al van alles hebben geprobeerd. Diana heeft 10 jaar niet gewerkt. De wil was er wel 

maar ze wist niet wat ze moest ondernemen. “Ik ben een gezelligheidsmens en best wel positief!”  

 

Diana is nu éénmaal per week te vinden op de dagbesteding van De Drie Ringen te Utrecht.  

Daar genieten de bewoners van haar aanwezigheid. Ans Wittebol kijkt uit naar haar komst: “Lekker een 

bakkie koffiedrinken en het is gezellig samen." Ondertussen lakt Diana de nagels van iedereen die wel een 

kleurtje kan gebruiken. Diana vindt het belangrijk dat ze tegen andere mensen kan zeggen dat ze  

iets doet voor de maatschappij. “Dit traject heeft mijn leven een stuk leuker gemaakt!”. 

 

Bekijk het filmpje over dit activeringstraject: Van de bank af!  https://bit.ly/386FzIH 
Diane van Eck en Ans 

Wittebol drinken koffie en 

lakken nagels 

https://bit.ly/386FzIH
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Zorgproces rond de individuele cliënt 

De ondersteuningsplannen voor alle cliënten (wonen en dagbesteding, met 

uitzondering van de ambulante begeleiding), zijn voor 98% op orde. Aangezien voor 

de cliënten die ambulante begeleiding krijgen het plan nog niet in PlanCare2 is 

opgenomen, is het totaal percentage lager (73%). 

 

In 2019 is RAAK ingevoerd. Het doel van RAAK is om effectiever en doelmatiger te 

behandelen. En zorg op de juiste plek door de juiste professional te realiseren. 

 

In 2019 is vanuit het programma Reinaerde FIT en vanuit positieve gezondheid een 

nieuwe dagbestedingsactiviteit voor dagcentrum 't Zand te Utrecht ontwikkeld. Elke 

maandag kunnen cliënten sporten in de sporthal van de gemeente Utrecht. We zien 

hoe dit zowel op lichamelijk vlak als in welbevinden een enorme boost geeft.  

Het zorgt voor participatie en geeft zelfvertrouwen. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

Het aantal klachten van cliënten is hetzelfde gebleven als in 2018. 

Lia (jobcoach) heeft de training ‘Dit vind ik ervan!’ gevolgd samen met 7 collega’s: “In 

mijn team werken mensen die al lang in het vak zitten. De jobcoach ondersteunt 

cliënten om een beoordeling in te vullen voor het UWV en/of de gemeente. We 

stimuleren cliënten om er een toelichting bij te zetten. We werken individueel en 

praten vaak over wat de cliënten ervan vinden. Daarom denk ik dat het goed zou zijn 

als de training “Dit vind ik ervan!” onderscheid zou maken in het startniveau van de 

mensen die op training gaan. Opfrissen van kennis is altijd prima maar voor ons had 

de training korter kunnen zijn!”. 

Zelfreflectie in teams 

De reflecties in de teams gingen vooral over het verbeteren van communicatie met ouders, de rapportages en de relaties in de 

driehoek cliënt, familie en professional. Er zijn verschillende teamreflecties georganiseerd. Kinderdagcentrum De Ster te Vleuten 

heeft aandacht besteed aan hoe contacten verlopen met ouders. Onderzocht is hoe ouders in PlanCare2 meer kunnen meelezen. 

Daarbij is ook rekening gehouden met ouders die minder goed Nederlands spreken. Medewerkers van woning De Vuursche te 

Vleuten brachten naar voren dat door vaker op huisbezoek te gaan bij de contactpersonen van de cliënt het contact nog beter 

wordt. 

Borging van veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen 

In 2019 waren er minder medicatie-incidenten dan in 2018, namelijk 270 

incidenten tegen 405 in 2018. Er is hard gewerkt om dit te bereiken. Bij logeerhuis 

Hondsrug te Utrecht wordt nu bij elke melding besproken waar het mis is gegaan 

en hoe het beter kan. Op andere plekken zijn audits gehouden. Over de uitkomsten 

gaan begeleiders met elkaar in gesprek. Bij kinderdagcentrum Oikos te Utrecht 

bespreken medewerkers nu regelmatig met elkaar een belangrijk protocol. Dat 

gebeurt nadat uit de audit naar voren was gekomen dat een medewerker 

onvoldoende op de hoogte was.  

Er zijn in 2019 meer agressie-meldingen: 852 meldingen. We zien dat er meer 

meldingen zijn op de VIC (Very Intensive Care) Unit voor kinderen met complexe 

gedragsproblemen. Ook zien we een toename van jongeren met complexe 

gedragsproblemen op STIP VSO te Utrecht. Dat kan de stijging deels verklaren. 

Locaties zijn gestart met de methodiek Triple C. Door begeleiders anders te laten 

kijken naar waar het (probleem)gedrag van de persoon vandaan komt (welke 

behoeften worden er niet vervuld bijvoorbeeld) in plaats van alleen te kijken naar 

het gedrag en dit te willen laten stoppen, kunnen incidenten voorkomen worden. 

Begeleiders krijgen eerder signalen of het goed of slecht gaat en kunnen de 

begeleiding hierop aanpassen. 

 

Op de Marokkodreef te Utrecht is in 2019 veel aandacht besteed aan 

teamontwikkeling en werving van nieuwe medewerkers. Dat was nodig voor het 

behoud van veiligheid en kwaliteit. 

 

In 2019 zijn 22 veiligheidstrainingen gehouden op locaties. De Koppel en het 

Logistiek Bureau te Meern hielden een gezamenlijke veiligheidsdag voor 

medewerkers. Ook is een start gemaakt met regionaal roosteren. Door 

samenwerking willen we medewerkers inzetten op plekken waar dit nodig is. 
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• plannen en roosteren (omvang 
   diensten, verlof, balans) 
• contact met de collega’s  
   (gehoord worden) 
• veiligheid voor cliënten en 
   medewerkers” 
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3.1.3 Een goede werkplek in De Ronde Venen, 

Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goede werkplek voor mensen met een intensieve begeleidingsvraag 

Valentijn Pouw werd bijna 18 en was inmiddels kinderdagcentrum Oikos te Utrecht echt ontgroeid. Op basis van de locatieprofielen paste zijn 

behoefte aan intensieve begeleiding echter nergens. Omdat Valentijn in Maarssen woont, raakten we in gesprek met De Werkspecht te 

Maarssenbroek. 

 

De uitdaging 

Hoe bied je iemand een rustige context in een dagcentrum waarin ontmoeten en verbinding centraal staan en altijd een gezellige, rumoerige 

stemming hangt? Valentijn zelf zag De Werkspecht nog niet als passend. Was dit echt zijn plek? Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Er werd constructief samengewerkt met zijn ouders en onze eigen experts van zowel Oikos als De Werkspecht. De start van Valentijn is heel goed 

voorbereid en vond plaats via een stagetraject van enkele weken. Welke groep had zijn interesse? Via welke werkzaamheden kon hij zijn ei kwijt? 

Hoe konden we de voorliggende zorgvraag zo goed mogelijk vormgeven in begeleiding, zowel op locatie als financieel? 

 

Hoe gaat het nu? 

Valentijn: ‘Ik moest wel wennen maar toen ik eenmaal ontdekte wat ik allemaal kon doen, vond ik het fijn. Ik werk zowel op de montage- en 

inpakgroep als bij de bakkerij. Op dit moment heb ik geen andere wensen, want ik heb prima werk!' Door de goede voorbereiding kunnen we 

onverwachte situaties oplossen. Laatst zag ik Valentijn zijn familie een rondleiding geven. Trots stelde hij mensen voor en liet hij zijn werkplek 

zien. Dan maakt mijn hart een vreugdesprongetje, daar doen we het voor! Inmiddels hebben we nog iemand met eenzelfde profiel bij De 

Werkspecht en heb ik vernomen dat deze twee heren plannen hebben om elkaar in hun vrije tijd op te zoeken. 

Valentijn Pouw verricht 

montage- en inpakwerk 

bij de bakkerij van de 

Werkspecht 
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Zorgproces rond de individuele cliënt  

Net als in 2018 zijn de ondersteuningsplannen op orde. 

In 2019 hebben we de focus verlegd naar het verhogen 

van de inhoudelijke kwaliteit van cliëntdossiers als 

geheel. Op een tweetal woningen zijn steekproeven 

gedaan op inhoud van de dossiers en ondersteunings-

plancyclus. Hierin is ook een check gedaan op het gebruik 

van nieuwe mogelijkheden van PlanCare2, omdat het in 

2018 geïmplementeerde PlanCare2 in 2019 diverse 

updates heeft gekregen. De kwaliteitsverbetering in 

dossiers en ondersteuningsplancyclus willen we in 2020 

doortrekken naar de dagcentra en de overige woningen. 

Het gebruik van PlanCare2 wordt hierin geoptimaliseerd, 

doelen worden meer SMART, werkdoelen beter werkbaar 

en controleerbaar. 

In 2019 is tevens veel aandacht geweest voor het 

stabiliseren van teams. Door personeelstekort was het 

inzetten van uitzendkrachten nodig. In een drietal lijnen 

is aandacht besteed aan het op orde houden van 

kwalitatief goede zorg:  

• Informatieoverdracht; het op orde krijgen van goede 

   inwerkprogramma’s en goede informatieoverdracht 

   naar flexers en nieuwe werknemers. 

• Werving en selectie; het vergroten van vaste teams. 

   Er is gewerkt aan vacature zichtbaarheid en 

   geëxperimenteerd met andere vormen zoals plaatjes 

   en film. Er zijn onder andere meerdere zij-instromers 

   aangenomen. Daarnaast is er ingezet op het vullen van 

   stageplekken. 

• Het reduceren van ziekteverzuim; door het bieden van 

   nabijheid in teams en het in gesprek gaan met elkaar. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional is over het algemeen goed. Er is een aantal klachten 

geweest, die we in samenspraak met betrokkenen over het algemeen hebben kunnen oplossen. 

Het afgelopen jaar is er in een woning in Woerden duidelijk geworden dat we de zorgverlening voor een aantal cliënten 

met een intensieve zorgvraag niet langer kunnen bieden. We verkennen met partners in de zorg structurele oplossings-

richtingen om aan de zorg- en ondersteuningsvraag van bewoners tegemoet te komen. Dit wordt gedaan in nauwe 

afstemming met een meedenkgroep bestaande uit bewoners, familie en medewerkers, de lokale cliëntenraad met steun 

van de centrale cliëntenraad.  

Naast het feit dat we met elkaar in gesprek zijn, zien we dat een dergelijke ingrijpende gebeurtenis toch ook media-

aandacht geeft in positieve en negatieve zin. Social media spelen hierbij een grote rol. Hier is gepaste aandacht voor. 

Zelfreflectie in teams 

Zelfreflectie heeft in alle teams centraal gestaan. In gezamenlijkheid is bekeken waaraan we hebben gewerkt en waarin we willen doorgroeien.  

De gezamenlijke lijn is het verhogen van de inhoudelijke kwaliteit van het dossier en het hieraan gekoppelde proces. Vaak wordt het werken met de 

werkdoelen genoemd als aandachtspunt. En er is focus geweest op het terugbrengen van medicatiefouten. Aan beide doelen zullen we weer aandacht 

schenken. Daarnaast zal het omgaan met agressie-incidenten belangrijk zijn en zullen we bevorderen van zelfstandigheid in teams en een goede 

samenwerking hoog op de agenda plaatsen. 

Borging van veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen 

Het aantal agressie-incidenten is in 2019 verdubbeld t.o.v. 2018. We zien hiervoor de volgende redenen: 

• Er wordt meer gemeld. Op de locaties wordt nadrukkelijk gevraagd om agressie-incidenten niet “gewoon” te vinden, 

   maar goed te monitoren wat er gebeurt en dat te melden, zodat we hier concrete acties op kunnen uitzetten. 

• We zien een verschuiving in de zorgzwaarte en complexiteit van cliënten.  

• Op een aantal locaties wordt door tekorten aam medewerkers met veel uitzendkrachten gewerkt. Dit heeft tot meer 

   onrust geleid. 

• Cliënten met een veranderende woon- of dagbestedingsvraag zijn niet altijd direct over te plaatsen naar een andere plek. 

 

Daarentegen is het aantal medicatie-incidenten aan het afnemen. Het verhogen van kennis, door o.a. het aanstellen van 

een regioverpleegkundige en het sturen op protocollering heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Door intensieve focus 

op werving en selectie zien we de teams in de woningen weer stabiliseren. Daarnaast hebben we plaatsingsvragen van 

andere woningen of dagcentra kunnen opvangen en daarmee spannende situaties hanteerbaar gemaakt.  

In 2020 willen we inzetten op preventie van agressie-incidenten en het stabiliseren van de teams in onze woningen. Waar 

nodig willen we teams meer handvaten geven; hoe ga je goed om met de situatie en hoe steun je elkaar hier goed in?  

Op De Werkspecht gaat het team bv. een korte training krijgen in omgang met agressie en hebben we een structureel 

overleg met de gedragskundige ingevoerd waarin steeds een andere cliënt met gedragsproblematiek centraal staat. We 

blijven sturen op het vergroten van samenwerking en elkaar aanspreken op het volgen van protocollering en gemaakte 

afspraken. We verwachten dat we resultaten gaan zien door het werken met de verhelderde woonprofielen en door RAAK. 

Dit zal betekenen dat we voor een aantal mensen in samenspraak een bij de zorgvraag passender plek zullen gaan zoeken. 
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• werkklimaat (gebouw) 
• roosteren en plannen” 
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Ilonka van Arkel kijkt alert 

naar de bewegende 

beelden 

3.1.4 Het goed-leven-gesprek in Barneveld, Bunnik, De 

Bilt, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse 

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Veenendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Ilonka is blij met het goed leven-

gesprek 

 

Ilonka van Arkel komt dagelijks naar De 

Regenboog te Maarn. Op de foto kijkt zij 

naar bewegende beelden van de 'tovertafel'. 

Ilonka is dan alert en op haar manier actief; 

het is fijn om even uit de rolstoel te zijn en 

om liggend op de grond de wisselende 

taferelen te bekijken. 

 

Met de methodiek LACCS (Lichamelijk 

welbevinden – Alertheid – Contact – 

Communicatie en Stimulerende 

tijdsbesteding) heeft ook het zogenoemde 

''goed leven-gesprek'' zijn intrede gedaan.  

In dit gesprek wordt op de verschillende 

aandachtsgebieden van LACCS het gesprek 

gevoerd met familie. De moeder van Ilonka 

vertelt hierover: “Er is veel tijd voor het 

gesprek, in alle rust bespreken we vanuit de 

verschillende aandachtsgebieden hoe het 

gaat met Ilonka. Het goed leven-gesprek 

geeft meer verdieping door de vragen die er 

gesteld worden. Ilonka staat duidelijk 

centraal in het gesprek en dat is heel fijn!” 

“Het goed leven-gesprek creëert openheid” 

 

Op kinderdagcentrum De Vlindervallei te Veenendaal is de 

methodiek LACCS goed geïmplementeerd en zijn de gangbare 

ondersteuningsplanbesprekingen vervangen door het "goed 

leven- gesprek”. De vader van Bart vertelt dat de gesprekken nu 

echt anders verlopen. Daar waar vroeger het plan besproken 

werd, voelt hij dat er nu echt sprake is van een gesprek. We 

hebben gesproken over de prikkelverwerking van Bart. Deze 

gaat goed, maar door de structuur van het gesprek ga je er met 

elkaar dieper op in waarom het goed gaat en op welk vlak. 

Soms was het zo dat ouders en begeleiders hetzelfde dachten, 

maar soms zat er juist een verschil in het waáarom het juist wel 

of niet goed gaat. We spraken ook over de fysieke gezondheid 

van Bart. Op zich gaat het goed met hem. Maar door de manier 

van vragen stellen in het goed leven-gesprek kwamen wij 

erachter dat juist rondom het verschonen de zorg niet altijd 

lekker loopt. Mooi om daar samen achter te komen en te kijken 

hoe we hier gezamenlijk mee om willen gaan. “De verdieping 

die je samen maakt, is de grote meerwaarde van deze wijze van 

afstemmen!” Marieke, begeleider op De Vlindervallei vertelt dat 

het voor haar heel positief werkt om zo samen naar het kind te 

kijken. LACCS helpt om alles te bespreken, ook dingen die lastig 

kunnen zijn. De structuur van het gesprek helpt het 

bespreekbaar te maken. De vader van Bart vertelt dat ze samen 

veel ''o ja momentjes" hebben en dat je veel meer nieuwe 

dingen bespreekt en goed tot elkaar komt in het gesprek.  

“De openheid die het creëert, ervaar ik als heel prettig!" 
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Zorgproces rond de individuele cliënt 

Medewerkers in de regio Heuvelrug Veenendaal zijn gestart met scholing 

in Positieve gezondheid. Bij Positieve gezondheid wordt gezondheid niet 

meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het 

vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 

levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

In 2019 is Positieve gezondheid bij de cliëntenraden van Arbeidscentrum 

Veenendaal en De Bombardon te Veenendaal ingevoerd.  

In 2019 was 77% van de ondersteuningsplannen op orde, als we alle 

cliënten meetellen. In dit percentage zijn ook de cliënten meegeteld met 

korte ambulante trajecten. Deze cliënten hebben echter geen 

ondersteuningsplan in PlanCare2. Als we deze cliënten niet meetellen, 

dan is ruim 95% van de ondersteuningsplannen op orde. 

In het afgelopen jaar hebben we zeer nauw samengewerkt binnen het 

project RAAK dat de intake regelt van nieuwe cliënten. Ook in de 

overgang naar de nieuwe werkwijze hebben we meegedacht. Belangrijk 

hierin was om de intake laagdrempelig te houden. Niet alleen voor de 

cliënt maar ook voor verwijzers.  

Arbeidscentrum Vos is verhuisd van het industrieterrein naar een nieuw 

gebouw midden in het centrum van Wijk bij Duurstede. Het is een 

voormalig schoolgebouw met veel sfeer. De nieuwe omgeving biedt 

volop kansen om samen te werken met ondernemers en organisaties in 

de buurt. 

Zelfreflectie in teams 

In de 'dialoog Werkbeleving' 

geven medewerkers aan wat 

goed gaat in hun team en 

wat er beter kan. Dit leidt tot 

verbeterpunten die de teams 

samen oppakken. We vinden 

een veilig, prettig en gezond 

werkklimaat erg belangrijk. 

Bij het reflecteren in de 

teams besteden we daarom 

aandacht aan de kwaliteit 

van zorg. Dat leidt tot 

concrete verbeteringen voor 

cliënten en medewerkers. 

Medewerkers waarderen de 

tijd en aandacht die we 

besteden aan teamreflectie. 

Borging van veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen 

De woningen en dagbesteding hebben een RI&E plan gemaakt Met de 

uitkomsten en resultaten hiervan gaan we aan de slag. De cliënten zijn 

zeer tevreden en we hebben nauwelijks klachten. Als er klachten zijn, 

werken we samen met de klachtenfunctionaris. 

Er zijn locaties die het financieel wat minder goed doen. Deze zijn in 

beeld en er zijn plannen gemaakt om het tij te keren. Belangrijke insteek 

hierbij is om minder uitzendkrachten in te zetten. Dat draagt bij aan de 

kwaliteit en continuïteit van de zorg. 

We zien duidelijk minder agressie-incidenten in 2019 dan in voorgaande 

jaren. We besteden constant aandacht aan het voorkomen van incidenten, 

het omgaan met moeilijker verstaanbaar gedrag en hoe we hier passend 

op kunnen reageren. Daarnaast volgen medewerkers de training 

persoonlijke veiligheid. Deze wordt telkens herhaald en is belangrijk voor 

de visieontwikkeling van begeleiders. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

Een aantal medewerkers is getraind in 'Dit vind ik ervan!' Daardoor 

kunnen zij nu in gesprek met cliënten of hun familie vragen wat zij 

vinden van de zorg en ondersteuning die zij krijgen.  

Alle medewerkers van dagcentrum De Ontmoeting en 

kinderdagcentrum De Vlindervallei te Veenendaal zijn in 2019 

geschoold. In 2020 gaan we ook daadwerkelijk op de manier van 

'Dit vind ik ervan!' werken. De Vlindervallei heeft ouder-

bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een niet-westerse 

achtergrond. De deelnemers hebben ervaringen uitgewisseld. 

Onderwerp van gesprek was 'waar heb je mee te maken wanneer er 

een kind met een beperking in het gezin aanwezig is?' Ouders 

vonden het fijn om samen ervaringen delen en dat te doen in hun 

eigen taal.  

De Bombardon te Veenendaal was in 2019 genomineerd voor de 

ondernemersprijs Veenendaal; een enorme eer voor alle cliënten 

en medewerkers die dagelijks werken in de bakkerij, het Atelier en 

degenen die erop uit gaan om diensten te verlenen bij bedrijven in 

de omgeving. Net als vorig jaar zijn begeleiders geschoold in het 

werken met het methodisch kader LACCS (Lichamelijk welzijn, 

Alertheid, Contact, Communicatie en een Stimulerende tijds-

besteding). De gesprekken over het ondersteuningsplan zijn 

veranderd in 'Goed leven gesprekken'. Dit gesprek sluit uiteraard 

aan op de LACCS-visie en werkwijze. Als het om cliënten met een 

ernstig meervoudige beperking gaat, is het gesprek een waarde-

volle manier om erachter te komen hoe familie en begeleiders de 

kwaliteit van leven beleven. 
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• duidelijkheid rollen en 
   verantwoordelijkheden 
• in teams uitdaging blijven 
   stimuleren” 
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3.1.5 Focus op steun en nabijheid in Amersfoort, 

Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focus op behoefte aan steun en fysieke nabijheid 

 

Eind 2016 is Marc van Berkel (nu 21 jaar) op Boog 8b bij de Heygraeff te Woudenberg komen wonen. Daarvoor woonde hij 

bij zijn ouders. Hij was een beweeglijke, vrolijke en sociale jongen met veel hobby's. De laatste jaren liet Marc negatief 

gedrag zien naar zijn ouders. Fysiek ging hij ook achteruit. Hij kreeg gedragregulerende medicatie en er waren diverse 

ziekenhuis- en crisisopnames. Bij Boog 8 kwam hij binnen als een verzwakte jongen in een rolstoel. Op veel gebieden had 

Marc ondersteuning nodig. Hij kon niet veel zelf meer. Eten en drinken was moeilijk. 

 

Uit angst en onmacht escaleerde Marc soms en begon te gooien met glas of servies. Om beschadiging bij hemzelf of anderen 

te voorkomen, werd Marc dan fysiek vastgehouden. Door kleine veranderingen aan te brengen. kon hij een gevoel van 

veiligheid en rust opbouwen. Door bijvoorbeeld lichtknoppen te verplaatsen kon Marc deze zelf bedienen.  

Het team probeerde altijd constructief en responsief aan te sluiten bij wat hij kan en aankan. Door niet te focussen op 

probleemgedrag is het gelukt om zijn gedrag te veranderen. Begeleiders bleven altijd gefocust op de onderliggende behoefte 

van Marc. Zij steunden hem en gaven hem fysieke nabijheid. Hij ontwikkelde weer zelfvertrouwen en autonomie.  

Hij leert zichzelf beter uiten en bouwt competenties op. Hoewel hij nog veel rust nodig heeft, kan Marc weer lopen en doet 

hij zelfstandig dingen zoals de tafel dekken en de was ophalen. De escalaties? Zie komen vrijwel niet meer voor en fysiek 

ingrijpen is niet meer nodig. De invulling van zijn dagprogramma kreeg stapje voor stapje vorm.  

Toen zijn gedrag stabiel was, is gestart met het afbouwen van de gedragregulerende medicatie.  

Dat heeft een positieve invloed op zijn welzijn. 

Marc van Berkel dekt de 

tafel en haalt zelfstandig 

de was op 
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Zorgproces rond de individuele cliënt  

In de regio Woudenberg/Eemland houden we één keer per jaar een multidisciplinair overleg 

en een jaarlijks ondersteuningsplangesprek. Voor cliënten met een beschikking voor Meerzorg 

is meer overleg nodig. We houden elk kwartaal overleg, drie keer een multidisciplinair overleg 

en een ondersteuningsplangesprek. Cliënten zijn tevreden over de gesprekken.  

De ondersteuningsplannen zijn voor vrijwel elke cliënt (98,7%) op orde. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

Om cliënten meer te betrekken bij het opstellen van het ondersteuningsplan zijn we in 2017 

gestart met Driehoekskunde. In 2018 en 2019 hebben 21 van de 23 locaties de training 

Driehoekskunde gevolgd. Ook de wettelijk vertegenwoordigers konden de training volgen.  

In 2019 ging de aandacht meer uit naar ’werken in de driehoek’ (cliënt, familie, professional). 

De training Driehoekskunde geeft ons hiervoor de juiste tools en stevige basis. Op 30 oktober 

was op De Heygraeff een netwerkborrel rondom werken in de driehoek. Cliënten, familie en 

medewerkers waren daar bij aanwezig. Een aantal medewerkers van verschillende woningen 

en dagbesteding is getraind in het werken met het instrument ’Dit vind ik ervan!’. 

Borging van veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen 

In 2019 zijn in de regio 16 risico-inventarisaties en evaluaties gemaakt. Dat zijn 

er drie meer dan in 2018. Uit één evaluatie kwam een actie voort die is 

uitgevoerd. 

Reinaerde organiseerde in 2019 drie bijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg 

en dwang (Wzd). Alle medewerkers hebben de bijeenkomsten gevolgd. Ook 

familie en vrijwilligers waren voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. 

Het domoticasysteem past in het kader van de Wzd. Het bevat veel meer 

detectiemogelijkheden dan voorheen. Hierdoor kunnen we de meest passende 

met de minst vrijheidsbeperkende maatregel toepassen. Het systeem is in 2019 

op De Heygraeff geplaatst en in gebruik genomen. 

In 2019 waren er meer agressie-meldingen dan in 2018, namelijk 874. Samen 

met begeleiders, manager en gedragskundige bespreken we elke melding en 

kijken we hoe we het beste kunnen handelen. Als het nodig is gaan we ook in 

gesprek met een van onze AVG-artsen (Arts Verstandelijk Gehandicapten). 

Er waren 386 medicatie-incidenten. Het gaat om uiteenlopende incidenten.  

Van bijvoorbeeld een medewerker die een tijdstip vergeet, medicatie die niet 

toegediend wordt of richtlijnen die niet worden nagekomen. Het verbetertraject 

medicatie dat in 2018 is gestart, ging in 2019 door. Een aantal medewerkers is 

gevraagd hoe bekwaam zij zich voelen in hun werk. De terugkoppeling hierop 

en de te nemen acties volgen in 2020. 

Op alle 24 locaties zijn in 2019 veiligheidstrainingen gehouden. Daarnaast 

hebben negen van de 24 locaties een integrale veiligheidsdag gehad. 

We zien in 2019 het aantal klachten dalen tot 0. Dat zijn er twee minder dan in 

2018. Er is veel aandacht geweest voor bewustzijn op het belang van tijdig met 

elkaar in gesprek gaan. Dit verklaart voor een deel de daling. 

Zelfreflectie in teams 

Er zijn fors meer teamreflecties geweest (19) in 2019 dan in 2018 (8). De aandacht ging vooral 

uit naar werken in de driehoek en samenwerking. De onderlinge samenwerking en 

communicatie is verbeterd. Teams zijn professioneler geworden door zich methodisch te laten 

scholen in onder meer Triple C, Kracht en Zelfbewust en Weerbaarheid. 

Teams houden zich ook meer bezig met de individuele ondersteuningsvraag van de cliënt.  

De begeleiding is eenduidiger en we bouwen vrijheidsbeperkende maatregelen verder af.  

We werken doelgerichter en medewerkers voelen zich beter ondersteund. 
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• plannen en roosteren 
   (omvang diensten, verlof, 
   balans) 
• samenwerking tussen 
   groepen 
• duidelijke informatie en 
   communicatie” 
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3.1.6 Je eigen plek in Houten, Lopik, Nieuwegein, 

IJsselstein, Vijfheerenlanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerda krijgt meer eigen ruimte 

Gerda van der Linden is een sociale, rustige en 

vriendelijke vrouw (1941). Zij komt uit een gezin met 

vader, moeder, vier zussen en één broer. Gerda had een 

prettige jeugd. Er was een fijne band binnen het gezin 

en Gerda zegt dat er nooit ruzie was. Gerda heeft het 

goed naar haar zin op De Grienden in Nieuwegein.  

Zij vindt het fijn en gezellig dat ze in huis samen met 

haar medebewoners kan knutselen en kleuren. Als het 

lekker weer is, is ze te vinden in de tuin en verzorgt ze 

de planten. Afgelopen jaar is ze samen met 

medebewoners naar het Dolfinarium, Madurodam en de 

Keukenhof geweest. "Dat was geweldig", zegt Gerda. 

 

Gerda kan merken dat er een goed overleg is tussen de 

medewerkers en de familie. Ze stemmen met elkaar af 

en betrekken Gerda in wat ze wil en welke 

ondersteuning ze nodig heeft.  

In 2020 gaat Gerda verhuizen naar de nieuwe woningen 

op de Cimbaalsingel te Nieuwegein. De huiskamers zijn 

er groter en de ruimtes bieden veel mogelijkheden om 

met medebewoners koffie te drinken. Gerda is graag 

onder de mensen. Ze is blij dat de gezelligheid van de 

groep blijft maar dat ze nu ook meer haar privé heeft 

(waaronder een badkamer). 

Gerda van der Linden gaat 

verhuizen 
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Zorgproces rond de individuele cliënt 

In 2019 zijn de ondersteuningsplannen voor cliënten wonen en dagbesteding voor 93% op orde. 

Dat was vorig jaar ook het geval. Voor deze plannen geldt dat ze volgens afspraak tijdig zijn 

geëvalueerd en geactualiseerd. Het totaalcijfer voor alle cliënten in de regio bedraagt 75%. Hierin 

zijn ook de cliënten met ambulante begeleiding meegerekend. Voor deze cliënten wordt echter 

geen ondersteuningsplan in PlanCare2 opgenomen. We willen in de toekomst werken met een 

kleiner ondersteuningsplan. In 2019 zijn daar op een paar plekken proeven mee gedaan. In 2020 

gaan we onderzoeken of we voor de hele organisatie een compacter plan kunnen gebruiken. 

De kwaliteit van de relatie tussen cliënt, familie en professional 

Het aantal klachten van cliënten is tussen 2017 en 2019 gehalveerd. Dat komt omdat we cliënten 

en familie meer hebben betrokken bij voor hen belangrijke thema's. Er was veel aandacht voor het 

werken in de driehoek (cliënt, familie, zorgprofessional). Bijna alle locaties zijn dit jaar gestart met 

de training Driehoekskunde. Door aandacht te besteden aan de driehoek is er een beter gesprek 

ontstaan met ouders van cliënten uit de verschillende woningen. Medewerkers zijn zich beter 

bewust van hun rol in de driehoek. Daarnaast was er een bijeenkomst voor familie en een 

bijeenkomst om deze manier van samenwerken te borgen. Ook is er gestart met ‘Dit vind ik ervan!’; 

een manier om – in de cyclus van het ondersteuningsplan – cliënttevredenheid op te halen en vast 

te leggen in PlanCare. In 2019 is hiermee een goede start gemaakt. 

 

Ook hebben we geïnvesteerd in de medezeggenschap. Waar eerst onvrede was over de 

betrokkenheid bij de nieuwbouwplannen aan de Cimbaalsingel te Nieuwegein (zie 3.2.1. klachten), 

is er nu tevredenheid over het gesprek en de invloed op de besluitvorming. 

Borging van veiligheid op gebieden waar cliënten risico lopen 

In 2019 zijn er meer agressie-incidenten gemeld. Op twee woningen 

waar cliënten met een licht verstandelijke beperking wonen, hebben we 

meerdere meldingen gehad van een beperkt aantal cliënten. Door een 

betere intake en doorstroommogelijkheden (in en buiten Reinaerde) 

denken we meer passende begeleiding aan deze doelgroep te kunnen 

bieden. De RI&E onderzoeken hebben dit jaar meer aandacht gekregen. 

Een aantal verbeteracties is wel uitgevoerd, maar niet altijd 

geregistreerd in het actieplan. Het actieplan hebben wij in 2019 zo 

actueel mogelijk gemaakt. Door de veiligheidsdagen die zijn gehouden, 

kreeg RI&E veel aandacht. We hebben nu een beter beeld hoe we de 

veiligheid kunnen verbeteren. 

Zelfreflectie in teams 

De teamreflecties zijn pas laat in het jaar gestart. Dat komt door de 

afspraak die we hadden gemaakt om een koppeling te maken met de 

dialoog werkbeleving en het cliënttevredenheidsonderzoek. Dat is qua 

planning niet gelukt. Sommige teamreflecties hebben daardoor nog niet 

plaatsgevonden. In 2020 gaan we dit proces verbeteren. 

 

We zijn dit jaar wel gestart met de dialoog werkbeleving: gesprekken 

met medewerkers zonder aanwezigheid van de direct leidinggevende. 

Het doel is om in gesprek te gaan over de werkbeleving. De meeste 

begeleiders vonden dit heel fijn. 
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“Uit de dialoog werkbeleving 
kwam bij ons dat er aandacht 
nodig is voor: 
• plannen en roosteren 
   (omvang diensten, verlof, 
   balans) 
• duidelijkheid in rollen, taken 
   en rolvast zijn 
• cliënttijd door anders 
   organiseren en efficiency” 
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3.2 Podium geven aan samenspel 

In het voorgaande zijn de ontwikkelingen, uitkomsten, gegevens en verhalen die door cliënten en medewerkers uit de 

verschillende gemeenten zijn geschreven gepresenteerd, het lokale perspectief. In deze paragraaf presenteren we de 

gemeenschappelijke onderwerpen en thema’s vanuit Reinaerde breed perspectief. Wij reflecteren aan de hand van de 

vier hoofdlijnen uit onze strategie “Podium geven aan samenspel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien en 

gehoord 

worden 

De kracht 

van samen 

Innovatie als 

motor 

Werkplezier 

en 

waardering 
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3.2.1 Gezien en gehoord worden 

Wij horen, zien en waarderen elkaar, elke dag. Iedere cliënt stemt zijn of haar ondersteuning af samen met familie en 

begeleider of behandelaar. In een betere wereld gaan we gelijkwaardig met elkaar om. Daar waar we van betekenis 

kunnen zijn, ondersteunen wij mensen met een beperking. We nemen plaats in de kring om een cliënt als we hem of haar 

daar ook daadwerkelijk mee verder helpen. 

 

Ondersteuningsplannen 77% op orde 

In het algemeen zien we dat de ondersteuningsplannen 

voor woningen en dagbesteding prima op orde zijn. 

De score wordt vooral beïnvloed door de ambulante 

begeleiding en behandeling waarvoor nog geen 

systematische registratie is in PlanCare2.  

Voor de overgang naar PlanCare2 zijn in 2019 de 

methodische cyclus en de ondersteuningsplancyclus 

beschreven. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken 

gemaakt over het tekenen van de ondersteunings-

plannen. Om overbodige administratieve handelingen 

voor met name begeleiders terug te dringen is het 

handtekeningenbeleid herzien. Voor de goedkeuring 

van een ondersteuningsplan is in principe 1 

handtekening namens Reinaerde voldoende. 

Gemiddeld was eind 2019 77% procent van de 

ondersteuningsplannen geldig geregistreerd in 

PlanCare2. Veel plannen staan nog in concept in 

PlanCare en tellen niet als geldig mee.  

 

Een ondersteuningsplan schrijven 

Het schrijven van een ondersteuningsplan blijft veel tijd 

en aandacht kosten. Door de overgang naar PlanCare2 

heeft in 2019 de training ‘hoe te werken met PlanCare 

2’ centraal gestaan. De training was gericht op de 

werking van het systeem en minder op het schrijven 

van een compact en compleet ondersteuningsplan.  

Hier is echter wel behoefte aan. Met scholing of de 

komst van een helpdesk kan de begeleider naar 

verwachting straks tijd besparen bij het schrijven van 

een ondersteuningsplan. 

 

 

 

 

Onderweg naar heldere woonprofielen voor kwaliteit  

Het aantal open plaatsen op woningen bij Reinaerde is 

weer op aanvaardbaar niveau; eind 2019 waren er 26 

open plekken. De leegstand (t.o.v. begrote capaciteit) 

bedroeg daarmee 2,3 %. Aan dit resultaat is in het 

najaar van 2019 hard gewerkt door een 

multidisciplinair interventieteam ('Olie in de lamp'),  

Dat de doorstroom heeft verbeterd. Dit team heeft 

daarnaast als taak om te komen tot passende en 

heldere woonprofielen. Uit een eerdere analyse op een 

aantal woningen is namelijk naar voren gekomen dat 

passende woonprofielen gebaseerd op de 

ondersteuningsvraag van de cliënt een belangrijke 

hefboom voor verbetering van kwaliteit van bestaan 

van cliënten zijn. Met passende en toekomstbestendige 

woonprofielen kunnen medewerkers en teams beter 

toegerust worden en daardoor effectiever werken. Dit 

leidt naar verwachting tot een betere match tussen de 

woonvraag van cliënten en de beschikbare woonruimte, 

tevens verwachten we hierdoor een verminderding van 

incidenten en een toename in woon- en werkplezier. 

 

In 2020 wordt verder ingezet op de ontwikkeling van de 

woonprofielen. Voor de korte termijn blijven we 

wekelijks het aantal open plekken monitoren en zorgen 

we ervoor dat dit aantal op aanvaardbaar niveau blijft. 

Daarnaast brengen we in beeld waar de populatie 

woningzoekenden zich bevindt en doen we voorstellen 

voor een meer passend aanbod per gemeente of gebied. 

Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen.  

We zien namelijk dat de vraag naar woonruimte voor 

kinderen afneemt en er meer woningen nodig zijn voor 

ouderen. De doorstroom stagneert in de middelbare 

levensfase. Daarnaast zijn trainingsplekken voor 

jongvolwassenen gewenst. 
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Fit leven en werken 

We willen het thema vitaliteit zo dicht mogelijk bij 

cliënt en medewerker organiseren zodat we elkaar 

kunnen steunen en stimuleren in een goede leefstijl in 

het dagelijks leven. Eind 2018 zagen we dat de animo 

voor Reinaerde Fit wat aan het afnemen was. Streven 

was een nieuwe impuls te geven door gerichte 

activiteiten en communicatie. Zo is in 2019 de coaching 

van Reinaerde Fit opgenomen in RAAK. Hiermee wordt 

zichtbaar wat onze inzet is op het gebied van preventie. 

Ook zijn alle vakgroepen van gedragskundigen bezocht, 

zodat ook vanuit behandelaars een extra focus ligt op 

de mogelijkheden rond leefstijl. Dit heeft in 2019 

bijgedragen aan een groei van de Fit coaching met 3%. 

Ook in 2020 willen we aandacht voor vitaliteitsbeleid 

voor cliënten zowel als voor medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAK, zorg met effect 

In oktober 2019 zijn we met heel Reinaerde volgens 

RAAK gaan werken. Iedere nieuwe cliënt krijgt een 

intakegesprek en ieder bekende cliënt met een nieuwe 

vraag krijgt een herindicatie. Door de intake en de 

herindicatie zijn de vragen van de cliënt goed in beeld 

en kunnen we de vragen monitoren. In de laatste 

maanden van 2019 hebben zich ongeveer 220 nieuwe 

cliënten aangemeld, ongeveer hetzelfde aantal heeft 

een herindicatie gekregen. 

Wat opvalt is dat uit de steekproef blijkt, dat in de 

intake 25% mensen een ander advies dan de vraag 

krijgt (zoals in het verhaal hierboven), 42% van de 

mensen in de intake een aanvullend advies krijgt, en 

33% van de mensen hetzelfde advies als de vraag krijgt. 

 

In 2020 gaan we de zorgpaden optimaliseren. Het doel 

en resultaat van een zorgpad kan concreter omschreven 

worden en onderbouwd met evidentie. Tevens wordt 

het regiebehandelaarschap ingericht waardoor er één 

behandelaar zicht heeft op alle behandelingen rondom 

een cliënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een samenhangende blik op de thuissituatie 

 

Leo is een jongen van 14 jaar. Hij woont in Woerden samen met zijn moeder en twee zusjes. Leo gaat naar school waar hij 

zich goed gedraagt en veel vriendjes heeft. Eenmaal thuis uit school heeft Leo niet veel te doen en speelt hij veel games. 

Fortnite is favoriet. Eén van de zusjes van Leo heeft wat problemen op school en heeft moeite met het bijbenen van de 

lesstof. Vaak zit moeder met het zusje van Leo ’s avonds na het eten huiswerk te maken. Leo vindt dit niet altijd leuk.  

Hij wil ook graag iets samen met zijn moeder doen. Hij vindt het irritant dat ze het zelf niet aanbiedt en dat hij erom  

moet vragen. Dat doet hij natuurlijk niet, dat is stom.  

 

Moeder heeft veel moeite met het gedrag van Leo. Ze vindt dat hij teveel gamet, is bozig en ze vindt hem een echte puber. 

In gesprek met een andere ouder heeft moeder gehoord dat Reinaerde ambulante begeleiding aan huis biedt. Misschien kan 

die ambulante begeleider wel wat doen aan die gameverslaving van Leo. Moeder meldt zich voor een intakegesprek. Tijdens 

dit gesprek vraagt de intaker naar de thuissituatie en constateert dat er een aantal zaken in de relatie tussen moeder en Leo 

niet goed zitten. Tevens ziet de intaker dat moeder erg veel moeite heeft met de opvoeding, haar tijd verdelen tussen haar 

drie kinderen en ieder kind de juiste tijd en aandacht geven. De intaker adviseert systeemtherapie met aanvullende 

Opvoedkundige gezinsbehandeling (OGB) Zes maanden later is 

de systeemtherapie nog niet afgerond maar is de relatie tussen  

moeder en Leo aanzienlijk verbeterd en wordt de OGB  

opgestart. Ze zijn er nog niet, maar het vertrouwen is er dat het  

goed komt. 

 

(Leo is een fictieve naam) 

Bekijk graag de video over het zorgpad. http://bit.ly/2I51oxG 

http://bit.ly/2I51oxG
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Dit vind ik ervan! geeft concrete handvatten om wensen 

van cliënten te realiseren 

We zijn eind 2018 overgegaan naar een andere manier 

van cliëntervaringsonderzoek: 'Dit vind ik ervan!' (DVIE). 

Het instrument sluit beter aan bij de 

ondersteuningsplancyclus zodat de individuele wensen 

van de cliënt beter en sneller in doelen en afspraken 

kunnen worden omgezet. Alle begeleiders volgen een 

training om met DVIE te werken en de gesprekslijsten 

in PlanCare2 in te voeren. Medio 2019 is DVIE 

geïntroduceerd via diverse bijeenkomsten.  

Overall zien we dat de gesprekslijsten voor DVIE steeds 

meer worden ingevuld en vast onderdeel worden van 

de evaluatie in de ondersteuningsplangesprekken. 

Door druk op medewerkers en de organisatie als geheel 

heeft het implementatieplan tegelijkertijd een langere 

looptijd gekregen en hebben 150 begeleiders (in plaats 

van de geplande 350) de training gevolgd. In overleg 

met het Landelijk Platform DVIE hebben we gezocht 

naar een vorm die aansluit bij de huidige tijd.  

We hebben de training verkort van twee dagdelen van 

vier uur tot twee dagdelen van respectievelijk drie en 

twee en een half uur. 

 

Uiteindelijk zijn er eind 2019 ruim 40 vragenlijsten 

afgerond. Omdat het DVIE- gesprek onderdeel is van de 

ondersteuningsplancyclus staan er nog veel gesprekken 

op stapel. Uit de huidige 40 vragenlijsten kan nog geen 

goed beeld worden opgemaakt over de generieke 

uitkomsten en resultaten. Omdat we in een 

overgangsperiode zitten is ook nog gebruik gemaakt 

van een andere bestaande vragenlijst. Deze geeft iets 

meer uitkomsten weer. Een van de vragen is de 

waardering over de ondersteuning en zorg over de 

afgelopen periode. Samen met 82 cliënten zijn de 

vragenlijsten ingevuld. Voor heel Reinaerde is het 

rapportcijfer een 8.5. Daarbij moet worden aangetekend 

dat een rapportcijfer in de regel niet zoveel zegt over 

de individuele cliëntervaring. Het is niet voor niets dat 

we op DVIE zijn overgestapt en meer waarde hechten 

aan het goede gesprek en de daaropvolgende koppeling 

naar de afspraken in het ondersteuningsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de vragenlijsten kan verder worden opgemaakt dat 

83% van de cliënten tevreden is, 12% van de cliënten 

heeft 'kan beter' geantwoord, 4% geen mening en 1%  

is niet ingevuld. Op de afzonderlijke vragen is de 

procentuele verdeling ongeveer hetzelfde, waarbij in 

een enkel geval een cliënt aangeeft niet tevreden te 

zijn. Bijvoorbeeld omdat hij meer hulp wil bij het 

schoonhouden van zijn kamer. Of dat hij meer wil 

paardrijden. Er zijn ook complimenten. Bijvoorbeeld van 

iemand die het fijn vindt om samen met zijn begeleider 

het plan te schrijven, te lezen en te bespreken. Of dat 

iemand vindt dat er goed naar hem geluisterd wordt. 

 

Bewuster sturen op kwaliteit vanuit teams 

Interne audits worden uitgevoerd om aan de hand van 

(wettelijke) normen en kaders de stand van zaken op 

het gebied van kwaliteit en veiligheid in een team te 

toetsen. In 2019 zijn de audits aangepast in relatie tot 

het Kwaliteitskader Reinaerde (zie 3.1). De audit is voor 

teams een middel om eerst intern te reflecteren op de 

stand van zaken. Vervolgens gaat de auditor over de 

resultaten in gesprek met de manager en de 

medewerkers. Tijdens het gesprek wordt duidelijk met 

welke verbeterpunten het team aan de slag kan en wat 

het team nodig heeft om dit te doen. 

 

Door de audit leren teams de kwaliteit van bestaan van 

cliënten continu te verbeteren. De teams zien de audit 

meer als overzichtelijk hulpmiddel en minder als 

controlemiddel. De audit is in 2019 waar mogelijk 

gecombineerd met de integrale veiligheidsdag 

(brandoefening, gesprek over de risico-inventarisatie  

en veiligheid). 

 

In 2019 zijn in totaal 35 audits bij een woning of 

dagcentrum uitgevoerd. We concluderen dat bij ruim 

driekwart van de teams geen actie nodig is. Bij 10% 

zien we dat er wel verbeteringen nodig zijn. 

  

“Dit vind ik ervan!  

“Een cliënt wilde geen ondersteuning bij het douchen.  

De begeleider heeft gevraagd waarom hij dit niet wilde of 

wat ze anders kon doen. De cliënt antwoordde dat ze wat 

strenger/duidelijker voor hem moest zijn.” 

 

“Een broer van een cliënt gaf aan dat hij 'Dit vind ik ervan!' 

een verbetering vindt, omdat er nu echt iets met de wensen 

van de cliënt/familie gedaan kan worden en dit ook terug te 

lezen is.” 
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Punten die terugkerend zijn: 

- door tekort aan medewerkers stijgt de werkdruk en 

  ook het ziekteverzuim; zaken blijven daarmee langer 

  liggen dan gewenst; 

- PlanCare2 wordt door begeleiders vaak niet als 

  verbetering gezien. Het is (te) traag en kost tijd. Het 

  gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat handtekeningen 

  niet zijn gezet en daardoor data verlopen; 

- werkdoelen zijn met regelmaat niet actueel en niet 

  SMART geformuleerd. We zien dat er niet consequent 

  wordt gerapporteerd op de doelen. Digitaal 

  rapporteren voldoet nog niet aan de standaard; 

- nog niet iedereen is bekend met veiligheidsrisico’s bij 

  gebruik van privé telefoons/tablets en WhatsApp; 

- functioneringsgesprekken zijn niet overal op orde; 

- niet alle medewerkers zijn geschoold in het toepassen 

  van een methodiek; 

- uitvoering van het medicatiebeleid is niet altijd op 

  orde: het komt voor dat medicatie later of niet altijd 

  dubbel wordt afgetekend bij risicovolle medicatie. Of 

  soms blijkt tijdens een audit dat de medicijnkast niet 

  op slot is. Een ander hardnekkig probleem is de 

  aanlevering van apothekerslijsten aan/door ouders; 

- in een aantal gebouwen worden wensen niet snel 

  genoeg opgevolgd. Het gaat dan bijvoorbeeld over 

  temperatuurbeheersing en akoestiek. 

 

In 2019 zijn ook specifieke procesaudits uitgevoerd.  

Op 9 dagbestedingsplekken is getoetst of we voldoen 

aan de normen om de werkzaamheden voor een bedrijf 

(Brocacef) te mogen uitvoeren. Enkele locaties 

voldeden niet en daar waar onvoldoende verbetering 

tot stand kon worden gebracht, zijn deze 

werkzaamheden gestopt. 

 

Kwaliteitsdashboard 

Om cyclisch verbeteren te ondersteunen zijn in 2019 

voor en met teams handvatten ontwikkeld: een 

verbeteroverzicht en een verbeter/kwaliteitsdashboard. 

Er is een digitaal (SharePoint) en analoog (whiteboard) 

kwaliteitsdashboard. 

 

De twee handvatten samen maken de (kwaliteit van de) 

centrale en decentrale verbeterkracht duidelijk. 

Implementatie zal plaatsvinden in 2020. 

 

Structureel werken aan terugdringen onvrijwillige zorg 

In 2019 zijn bij ruim vijfhonderd cliënten een of meer 

vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Variërend 

van afgesproken collectieve maatregelen, zoals een 

tuinhek op slot, tot individuele maatregelen 

(afgesproken in het ondersteuningsplan) zoals fixatie. 

Specifieke artikel 38 en 39 BOPZ-meldingen (uit de Wet 

bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen, 

dwangbehandeling; middel of maatregel) worden via  

de gedragskundige geregistreerd en zo nodig door de 

BOPZ-arts gemeld aan de Inspectie. Vanaf 2017 

bereiden we ons al voor op de overgang naar de Wet 

zorg en dwang (Wzd). In 2019 hebben we nader beleid 

ontwikkeld, besluiten genomen en scholingen gegeven 

om aan de Wzd en de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) te voldoen en dit in 2020 

volledig te realiseren. 

 

Het thema vrijheid is in 2019 nadrukkelijk onder de 

aandacht gebracht. In ons blad voor cliënten, familie, 

wettelijk vertegenwoordigers en samenwerkings-

partners is regelmatig aandacht besteed aan het thema 

vrijheid. Eind 2019 is de benoeming van de Wzd-

functionarissen per 1 januari 2020 geregeld. De rol 

van zorgverantwoordelijke is bij de gedragskundigen 

neergelegd, waarbij zij taken, zoals het opstellen, 

uitvoeren, evalueren en bijstellen van het 

ondersteuningsplan delegeren aan de begeleider C. 

Tevens wordt een ''Wzd-bureau'' ingericht, bestaande 

uit de Wzd-functionarissen, ondersteund door een 

beleidsadviseur en secretariële ondersteuning. 

 

We zetten nog regelmatig onvrijwillige zorg in zonder 

dat we ons daarvan bewust zijn. Dit gaat soms via 

collectieve maatregelen of huisregels.  

Zo gaan er soms kastdeurtjes op slot zonder dat dit 

wordt besproken met cliënten en/of wettelijk vertegen-

woordigers. Individueel wordt nog weleens te ad hoc 

gereageerd op een spannende situatie, terwijl dit 

voorkomen kan worden door bijvoorbeeld vooraf een 

goede risicoanalyse of een signaleringsplan te maken. 

Verder wordt de BOPZ-arts niet altijd tijdig betrokken. 

Een deel van de oorzaak is gelegen in het kennisniveau 

op het gebied van onvrijwillige zorg. Daarbij spelen ook 

vaste patronen mee: “Zo doen we het altijd".  

Daarnaast is het lastig voor begeleiders die soms onder 

grote druk staan, met weinig collega’s op de groep,  

om eerst na te denken voordat (te) beheersmatig wordt 

gehandeld. 
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Een verbeterpunt dat we nog niet hebben kunnen 

oplossen is het goed en overzichtelijk registreren in 

systemen (PlanCare, Ysis, Nintex) ten behoeve van het 

brede inzicht in en rapportage over voorziene of 

onvoorziene onvrijwillige zorg. 

 

Aandacht voor zingevingsvragen van cliënten heeft zin 

Het afgelopen jaar zijn er op aanvraag van 

medewerkers weer moreel beraden gehouden onder 

leiding van een gespreksleider. Het moreel beraad 

wordt door deelnemers als helpend ervaren om een 

moreel dilemma waar zij in hun werk tegenaan lopen 

met elkaar te onderzoeken en te bepalen hoe het 

verder moet. Om meer inzicht te krijgen in het effect 

van moreel beraden loopt er een onderzoek vanuit het 

VUmc. Het afgelopen jaar zijn de voorlopige resultaten 

hiervan gedeeld met de gespreksleiders van de moreel 

beraden en is er met hen een gesprek gevoerd over hun 

bevindingen. De resultaten van het onderzoek worden 

in 2020 verwacht. 

 

In 2019 is het project rondom zingeving (‘Actualisering 

zingeving en levensbeschouwing’) afgerond.  

Dit heeft ertoe bijgedragen dat er meer zicht is op de 

zingevingsvragen van cliënten en hun behoefte aan 

ondersteuning hierin. Ook heeft het geleid tot het 

vergroten van kennis en inzicht bij begeleiders en  

hoe zij cliënten met zingevingsvragen hierin kunnen 

ondersteunen.  

Om de kennis vanuit het project te borgen, zijn er  

twee geestelijk verzorgers aangesteld die de 

aandachtspunten en aanbevelingen uit het project 

verder oppakken en de moreel beraden verder 

vormgeven. In 2019 is tot slot een eerste stap gezet om 

geestelijke verzorging ook beschikbaar te maken voor 

cliënten die ambulante begeleiding ontvangen (vanuit 

de Wmo).  

Dit draagt bij aan goede zorg en aan kwaliteit van 

bestaan voor de cliënt. Wij hebben er vertrouwen in dat 

de stappen die in 2019 zijn gezet voortgang vinden met 

de twee nieuwe geestelijk verzorgers als sleutelfiguren. 
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Laagdrempelige klachtenprocedure 

Ons uitgangspunt om in het kader van de Wet kwaliteit 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de opvang van 

onvrede en klachten laagdrempelig en onafhankelijk uit 

te laten voeren is sinds april 2019 volledig 

geëffectueerd door de inzet van een onafhankelijke 

cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. 

Beiden zijn in dienst bij het LSR, landelijk steunpunt 

voor (mede)zeggenschap. 

Vanaf dat moment zijn er 49 meldingen binnen 

gekomen (tussen januari en maart waren er 7 

meldingen binnengekomen). Onder de kwesties 

bevonden zich 5 vragen om informatie en 1 

persoonlijke kwestie. De overige 23 kwesties betroffen 

meldingen van onvrede die door de cliëntvertrouwens-

persoon zijn behandeld. In totaal zijn er 14 klachten 

binnen gekomen die door de klachtenfunctionaris zijn 

behandeld. De 6 formele klachten zijn ter beoordeling 

voorgelegd aan en beoordeeld en behandeld door het 

bestuur. Bij sommige van deze klachten was de 

klachtenfunctionaris aanwezig. 

Uit het feit dat er tot 1 april 7 en na 1 april 49 

meldingen zijn geweest (in 2018 was er sprake van 23 

meldingen) zouden we kunnen concluderen dat de 

bereikbaarheid van de functionarissen verbeterd is. 

Opvallend is daarbij wel dat vanuit de regio's 

Woudenberg en Zeist nauwelijks tot geen meldingen 

zijn gekomen. Daarnaast valt ons op dat in meerdere 

meldingen van zowel cliënten als vertegenwoordigers 

gemis aan communicatie, aan goede informatie en aan 

inspraak in besluitvorming naar voren komt. 

 

In 2019 heeft de klachtencommissie cliënten VGU een 

viertal klachten via een hoorzitting in behandeling 

genomen. Twee klachten zijn gegrond verklaard, 

waarbij m.n. verbeterafspraken zijn gemaakt over 

communicatie, kennisoverdracht en facturatie.  

 

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg heeft in 

twee kwesties uitspraak gedaan (waarvan een uit 2018 

en een die niet door de klachtencommissie VGU was 

behandeld). De toegezegde afspraken inzake financiële 

compensatie enerzijds en de professionele begeleiding 

anderzijds zijn naar tevredenheid van de klagers 

uitgevoerd. 

 

We zien het voor 2020 als een belangrijke opgave om 

de communicatie met cliënten, de informatie-

voorziening richting cliënten en het gezamenlijk  

nemen van besluiten, te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leren van klachten: door inbreng van familie betere 

bouwplannen 

 

In 2019 zijn meerdere klachten ingediend over de betrokkenheid 

van familie/wettelijk vertegenwoordigers van cliënten bij 

bouwplannen in Nieuwegein. Dit gebeurde in eerste instantie via 

de klachtenfunctionaris. Naast het ervaren gebrek aan 

medezeggenschap, was de mening dat het nieuwbouwplan van de 

Cimbaalsingel te Nieuwegein onvoldoende recht deed aan de 

woonbehoefte van de toekomstige bewoners. De regiomanager 

heeft aanvullend op de gebruikelijke algemene 

medezeggenschapstrajecten bij nieuwbouwplannen aanvullende 

acties tot inspraak uitgezet, o.a. inspraakavonden voor familie.  

Er zijn in overleg substantiële wijzigingen in het plan aangebracht. 

Zo is de aanvankelijke bestemming om ook als kantoor met 

flexplekken te fungeren, geschrapt. 

In een bijeenkomst met familie op 13 augustus bleek dat dit had 

geleid tot over het algemeen grotere tevredenheid over het 

ontwerp. Familie vond dat er goed naar hen was geluisterd. 

Dit had wel eerder gekund. Er komt nu meer privéruimte voor 

cliënten en er is ook voldoende ruimte voor samenzijn in 

groepsverband. Voor medewerkers wordt het overzichtelijker. De 

aanwezige familieleden spraken hun steun uit op de aangepaste 

plannen. Een van de klagers was hierbij niet aanwezig. Naar 

aanleiding van diens gelijkluidende klacht, ingediend bij de 

klachtencommissie cliënten VGU is medio oktober door bestuurder 

en regiomanager een gesprek gevoerd met klager over de 

ondernomen acties. Mede gezien de uitgesproken steun van familie 

op de aangepaste nieuwbouwplannen is deze klacht bij de VGU 

ingetrokken. 

Wij hebben ervaren dat door de inbreng van familie de 

bouwplannen verbeterd zijn. De werkwijze om dit goed vorm te 

geven (wij leerden bijvoorbeeld ook veel van de samenwerking met 

familie bij nieuwbouwplannen van Dennendal in Den Dolder; 

gemeente Zeist) nemen we mee bij nieuwe planvorming. 

Marieke Lappée in de 

heimachine bij het slaan 

van de eerste paal van de 

Cimbaalsingel te 

Nieuwegein 
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Incidentmeldingen; geringe toename 

De incidentencommissie maakt sinds enkele jaren 

onderdeel uit van het platform Veiligheid. Het platform 

heeft als belangrijkste opdracht om de samenhang en 

het bewustzijn op het gebied van veiligheid tussen 

cliënten, medewerkers en de omgeving te bewaken en 

te stimuleren zodat we kunnen spreken van integrale 

veiligheid op alle gebieden. De leden hebben 

deskundigheid op het gebied van (zorg)kwaliteit, 

veiligheid en arbeidsomstandigheden. De commissie 

heeft als taak: 

- het analyseren van (reeksen) incidenten 

- het zo nodig nader onderzoeken van incidenten 

- het adviseren van management en bestuur. 

 

In 2019 zien we een geringe toename in het 

totaalaantal meldingen t.o.v. 2018, met name met 

betrekking tot agressie. 

 

Soort melding  2017 2018 2019 

FOBO, 

risicovolle 

situatie cliënt  

3.704  3.580  3.518 

Agressie, 

geweld  

 

4.813  4.382  4.631 

Arbo, risicovolle 

situatie 

medewerker  

156  219  248 

Totaal  

 

8.673  8.181  8.397 

 

Medicatieveiligheid: door verbetertraject stijgt aantal 

meldingen 

Binnen de FOBO-meldingen (Fouten, Ongevallen en 

Bijna Ongevallen) zijn de incidenten rond medicatie 

(zoals alle jaren) het meest voorkomend. Van de 3518 

meldingen vallen 1611 in deze categorie. 

Kijkend naar de aanleiding/oorzaak dan zien we dat bij 

een derde van het totaal het tijdstip van toediening 

wordt vergeten. Afgeleid worden, onrust tijdens het 

geplande tijdstip of andere/tijdelijke medicatie, spelen 

daarbij met name een rol. 

Het onderstreept het belang om de ingezette 

medicatieverbetertrajecten door te zetten, waarbij het 

consequent en op de juiste wijze hanteren van de 

aftekenlijst (als zelfcontrole direct tijdens en na het 

toedienen) één van de speerpunten is. 

In de verbetertrajecten wordt samen met de taakhouder 

medicatie van een woning een analyse gemaakt van het 

medicatieproces. 

 

 

 

 

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een pakket aan 

hulpmiddelen, zoals de checklist 'veilige principes in  

de medicatieketen' (Vilans), woning- of dagbesteding-

gebonden medicatieprotocol, toetsing op medicatie 

bekwaam verklaren en de FC (Farmacotherapie) app. 

Deze analyse wordt vertaald in concrete acties voor 

meer veiligheid en kwaliteit. Na vier maanden vindt  

er een evaluatie plaats van de verbeteracties. Op deze 

manier wordt er maatwerk geleverd en een goede 

leercyclus (Plan Do Check Act) neergezet. In 2019 is  

bij 19 woningen gewerkt aan het verbeteren van de 

medicatieveiligheid. Dit verbetertraject wordt in 2020 

voortgezet. Het aantal meldingen zal daarmee 

overigens niet direct dalen. Sterker nog: op moment  

dat er veel aandacht uitgaat naar een medicatietraject, 

wordt er soms ook beter gemeld in een woning. 

 

Val-incidenten zijn zoals gebruikelijk ook veel 

voorkomend: 469. In de helft van de gevallen gaat  

het daarbij om cliënten met motorische problemen. 

Bij andere incidenten rond cliënten valt ruim een derde 

in de categorie ‘door toedoen van de cliënt zelf’, waarbij 

veelvuldig sprake is van meldingen die met onrust en 

moeilijk verstaanbaar gedrag te maken hebben. 

 

Agressie-incidenten: inzicht in ontstaan bepaald gedrag 

van belang 

Vaak is de oorzaak onbekend, maar we kunnen in veel 

gevallen ook herleiden wanneer een agressieve situatie 

ontstaat: omdat de cliënt iets niet wordt toegestaan en 

de medewerker iets vraagt/iets vereist wat de cliënt 

niet wil. Specifiek geldt dat ook bijvoorbeeld bij de 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). 

Daarnaast zijn onverwachte situaties en overgangen 

naar een andere activiteit veelal triggers voor cliënten. 

Dit is weliswaar niet nieuw, maar blijft een belangrijk 

aandachtspunt, onder meer: 

- in adequate scholing, zodat begeleiders de cliënt 

  steeds minder vanuit de beheersingsgedachte 

  benaderen, 

- in de overdracht naar nieuwe medewerkers, 

- en in het zorgen voor een zo stabiel en voorspelbaar 

  mogelijke gang van zaken voor de cliënt. 

 

De meeste meldingen betreffen agressie van een cliënt 

jegens een medewerker. Slaan, krabben, bijten, etc. 

komt veelvuldig voor, alsmede verbale agressie.  

In ruim de helft van de gevallen zijn er geen merkbare 

of zichtbare gevolgen voor cliënt, medewerker of 

omgeving. In ruim 700 gevallen wordt specifiek 

melding gemaakt van letsel, daarnaast zijn veelvuldig 

de categorieën lichamelijke gevolgen voor 

medewerkers en ook andere cliënten gemeld.  

Gezien de doelgroepen is omgaan met agressie 

inherent aan het werk van veel medewerkers.  
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De meeste meldingen betreffen agressie van een cliënt 

jegens een medewerker. Inzicht in hoe/hoe snel 

bepaald gedrag ontstaat en escaleert, is van groot 

belang. Incidenten en dan met name agressie-

incidenten hebben impact, waarbij nazorg wenselijk  

of noodzakelijk is. In 849 gevallen is in 2019 door 

medewerkers zelf aangegeven welke behoefte aan 

nazorg er was. Meestal is de steun van de directe 

collega’s voldoende. Maar ook de leidinggevende heeft 

hierbij een rol. Medewerkers kunnen zelf melden 

gebruik te willen maken van het Bedrijf Opvang Team 

(BOT). Daarnaast wordt op initiatief van de 

leidinggevende contact gezocht met het BOT voor een 

individuele medewerker of voor een team. 

 

Afhankelijk van aard en ernst van de meldingen en van 

de afspraken met familie, gedragskundige en 

leidinggevende worden deze besproken met 

betrokkenen en in teams. In 2019 is in ruim 3000 

gevallen een melding doorgezet naar een 

gedragskundige. 

 

Bij de Arbo-meldingen komt een onveilige situatie het 

meest voor. Er wordt melding gedaan van uiteen-

lopende situaties, waarbij met regelmaat te weinig 

medewerkers of een variant daarop wordt gemeld.  

Bij onjuist functionerende apparatuur is enkele malen 

de apparatuur die nodig is voor alarmering onder de 

aandacht gebracht. Hier is met name het ervoor zorgen 

dat apparatuur goed is opgeladen extra 

gecommuniceerd naar medewerkers. 

 

Aantal meldingen aan Consultatie en Advies Team bij 

(vermoeden van) seksueel misbruik gedaald 

Het Consultatie en Advies Team (CAT) levert op basis 

van haar specifieke deskundigheid op het gebied van 

(vermoeden van) seksueel misbruik van oudsher een 

waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van 

cliënten. Wij zien voor het eerst een flinke daling in het 

aantal meldingen bij het CAT (63 in 2019 t.o.v. 101 in 

2018). Het is echter de vraag of dit ook betekent dat er 

minder misbruik plaats heeft gevonden. Wij denken dat 

als gevolg van enerzijds wisselingen in CAT en regio’s 

van gedragskundigen, bij uitstek de kennisdragers van 

(het protocol) seksueel misbruik en de inzet van veel 

uitzendkrachten in de teams anderzijds het goed 

mogelijk is dat er signalen gemist zijn, of onvoldoende 

geleid hebben tot meldingen bij het CAT. Het protocol 

blijven toelichten en evalueren blijft belangrijk.  

 

Daarnaast zien we dat toelichten en evalueren geen op 

zichzelf staande opgave is en in een bredere context 

geplaatst moet worden en die hoort bij de vraag; “Hoe 

zorg je voor continuïteit van kennis bij een wisselende 

inzet van medewerkers?” 
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3.2.2 De kracht van samen 

We zijn in elke gemeente betrokken en werken nauw samen met andere zorgverleners, organisaties en bedrijven.  

We organiseren het werk lokaal en dicht bij de cliënt. In samenspel met anderen. Door basisprocessen te standaardiseren 

kunnen teams meer tijd besteden aan cliënten. Waar nodig kunnen teams gebruikmaken van gemeenschappelijke kennis 

en advies. 

Met cliënten en lokale partners bouwen we aan nieuwe vormen van wonen en werken. We werken aan preventie en 

dragen eraan bij dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld door ambulante begeleiding. 

 

Samenwerken in de driehoek vergroot autonomie van 

de cliënt 

In het jaarrapport 2018 hebben we geconcludeerd dat 

het versterken van de driehoek tussen cliënt, familie en 

medewerker een belangrijke bijdrage levert aan 

kwaliteit van bestaan van cliënten, de erkenning van  

de rol van de familie en het werkplezier van de  

medewerkers. De training Driehoekskunde is in 2019 

ingezet als middel om daar waar nodig het werken in 

de driehoek te versterken en goed vorm te geven. 

Regio Woudenberg is een mooi voorbeeld van hoe 

teams hier actief en voortvarend mee aan de slag zijn 

gaan. Voor 91% van de woningen geldt dat de 

medewerkers zijn geschoold (21 van de 23 teams).  

Om breed draagvlak te krijgen is het werken in de 

driehoek tijdens een van de strategische dagen 

geïntroduceerd bij cliënten, familie en verschillende 

disciplines vanuit de hele organisatie. Met een kleinere 

delegatie is verder gewerkt om cliënt, familie en 

begeleider aan te moedigen op de juiste manier samen 

te werken. Dan ontstaat veiligheid voor de cliënt om 

eigen keuzes te maken. 

 

Als kers op de taart voor zowel cliënten als 

medewerkers werd in oktober 2019 een prachtig beeld 

onthuld dat nu schittert bij De Heygraeff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja Klever, moeder van Marleen, maakte dit beeld 

voor Reinaerde uit dank, omdat haar dochter, na een 

lange zoektocht, zichzelf kan zijn. Dit alles heeft een 

duidelijk sneeuwbaleffect richting andere gebieden van 

Reinaerde. In de gemeente Houten, Lopik, Nieuwegein, 

IJsselstein, Vijfheerenlanden zijn ook al 27 teams 

geschoold. Ook het cliëntervaringspunt is enthousiast, 

zij staan klaar voor een training op maat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

''Mijn mening telde zelfs vóórdat ik als ouder een vraag 

stelde.'' 

 

Marja Klever is de moeder van Marleen Klever. Een zeer betrokken moeder die het allerbeste voor haar kind wil. Marja is ook 

zeer betrokken bij de gehele organisatie van Reinaerde en vindt het belangrijk om mee te denken en mee te doen bij datgene 

wat er speelt. In 2017 is driehoekskunde binnen Reinaerde meer gaan leven. In 2019 hebben medewerkers van Boog 7 (De 

Heygraeff, Woudenberg) de training van driehoekskunde gevolgd. Onderdeel van deze training is zowel een avond voor familie 

als een avond voor familie én medewerkers. Voor Marja en het team van medewerkers van Boog 7 heeft de training veel goeds 

gebracht. Marja Klever: “Tot aan de trainingsavond worstelde ik intens met mijn rol als moeder en hoe ik mijn inzichten over 

Marleen op een integere manier met het team zou kunnen delen, zonder het respect dat ik voor begeleiders voel aan te tasten. 

Wanneer en hoe vul ik de zorg netjes aan? Mag ik aanvullen? Wanneer bel ik, wanneer vraag ik een gesprekje aan? Allemaal 

twijfels… (vragen die overigens altijd beantwoord zijn). Totdat er een omslag plaatsvond: ik werd plots “gevraagd” naar mijn 

inzichten over Marleen, ik hoefde geen keus meer te maken, het initiatief kwam nu vanuit de zorg. Mijn mening telde zelfs 

vóórdat ik een vraag stelde. Het gaf mij vertrouwen in de zorgvuldigheid hoe de zorg geboden wordt. Door mee te mogen 

denken in een periode waar het voor Marleen moeilijk was, heb ik ervaren hoe mensen zich inzetten en waar mogelijkheden 

liggen, maar ook waar grenzen in de zorg zijn. Ik ervaar vooral wederzijds respect met een “goede juf” (volgens de driehoek) 

die het overzicht heeft en initiatief toont. En…mijn rol is duidelijker, beperkter en rustgevender geworden”. 

Marja Klever maakte een 

prachtig beeld wat de 

kracht van 

Driehoekskunde 

symboliseert 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar 

Elk jaar vinden ontzettend veel leuke en nuttige 

activiteiten plaats die georganiseerd worden door 

vrijwilligers. In 2019 hebben 724 vrijwilligers zich 

ingezet. Dit is een Iichte daling ten opzichte van 2018 

(765), die we deels kunnen verklaren door het op orde 

brengen van de dossiers en het uit het systeem halen 

van vrijwilligers die niet meer actief zijn.  

We hebben in 2019 een aantal activiteiten ondernomen 

om vrijwilligers beter te ondersteunen. Zo hebben we 

de kwaliteit van de administratie verbeterd door een 

nieuw vrijwilligersportaal, waarbij vrijwilligers zelf hun 

gegevens kunnen inzien en aanpassen.’ 

 

In november 2019 hebben wij een kort onderzoek 

uitgevoerd onder alle vrijwilligers. De respons was bijna 

45%; dit geeft ons een goed beeld van de ervaringen. 

Op de vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat je 

vrijwilligerswerk bij Reinaerde aanbeveelt aan vrienden 

en familie?” waren meer mensen kritisch dan positief. 

De score verschilt per regio. Door deze nulmeting 

kunnen wij in 2020 bouwen aan de 

vrijwilligerstevredenheid. 

 

In 2019 hebben we ook inloopspreekuren per regio 

ingezet. Een plek waar taakhouders, vrijwilligers en 

andere geïnteresseerden ons konden spreken over 

vrijwilligerswerk binnen Reinaerde. Ook zijn de 

coördinatoren vrijwilligerswerk weer vaker naar 

woningen en dagcentra gegaan om het gesprek over 

vrijwilligers te voeren 

 

Opgave 2020: beantwoorden aan de vraag van 

bedrijven 

We hebben een goede basis gelegd om in 2020 weer 

verder te bouwen aan een grote groep tevreden en 

betrokken vrijwilligers. Eind 2019 hebben we de visie 

en het beleid op vrijwilligerswerk herschreven; de 

verwachting is dat deze in 2020 in werking treedt.  

Op het gebied van Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen (MBO) merken we dat de vraag van de 

bedrijven niet altijd aansluit bij de wens van cliënten.  

In 2020 willen we hier een andere vorm voor zoeken 

zodat alle partijen een rol van betekenis kunnen 

vervullen. En natuurlijk organiseren we in 2020 weer 

meerdere vrijwilligersbijeenkomsten. Een moment waar 

we de vrijwilligers bedanken voor wat ze voor de 

cliënten betekenen en vice versa.  

Dat is de kracht van samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En de Kracht van Samen Award gaat naar…  

 

Samen met mensen met een beperking, begeleiders en familie 

zorgen vrijwilligers voor mooie momenten die bijdragen aan een 

goed leven van mensen met een beperking. Wij vonden het dan 

ook belangrijk om de vrijwilligers en hun ontroerende, nuttige en 

bijzondere activiteiten in het zonnetje te zetten en organiseerden 

in 2019 voor het eerst de Kracht van Samen Award.  

Zwerfafval oprapen in de wijk of een zomerfeest organiseren voor 

mensen met een beperking, hun familie en begeleiders. Het zijn 

activiteiten die genomineerd waren voor de Kracht van Samen 

Award 2019. 

Er waren maar liefst 21 inzendingen! Ervaringsdeskundigen kozen 

hieruit de genomineerden. De jury bestond uit een lid van de 

centrale cliëntenraad en de bestuurder. De inzendingen zijn 

beoordeeld op de impact die de activiteit heeft op (het gevoel)  

van mensen met een beperking en op de omgeving of buurt. 

 

And the winner is… de boodschappendienst van De Bombardon 

uit Veenendaal! 

Robin van Zoelen heeft zichzelf en zijn vrijwilliger Renske van  

der Steeg genomineerd. Hij vertelde dat hij wekelijks 

boodschappen doet voor mevrouw P., samen met Renske. Dit doet 

hij inmiddels al zo lang dat het is uitgegroeid tot een hechte band 

en een mooie vorm van mantelzorg waar de rollen vervaagd zijn. 

 

De jury zei over de winnaar dat “de vrijwilligersactiviteit in een 

gat is gesprongen waarbij er een behoefte is opgevuld. Het is een 

mooi voorbeeld hoe cliënten en de vrijwilligers op een creatieve 

manier iets betekenen voor de omgeving. Wat begon als een 

kleine klus is uitgegroeid tot een persoonlijke relatie. De rollen 

van cliënt, vrijwilliger en klant zijn in de loop van de tijd vervaagd. 

Het is een bijzondere samenwerking waar iedereen ertoe doet." 

 

Filmpje van de boodschappendienst: http://bit.ly/3cfcHRL 

Kracht van Samen Award 2019: http://bit.ly/2Tj9loi 

En de Kracht van Samen 

Award gaat naar Robin 

van Zoelen en Renske van 

der Steeg 

http://bit.ly/3cfcHRL
http://bit.ly/2Tj9loi
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Samen werken aan een krachtig medisch team 

Mensen met een beperking die een VIB (Verblijf 

Inclusief Behandeling) indicatie hebben nemen 

medische zorg en behandeling af van Reinaerde. Door 

tekort aan medewerkers en schaarste op de arbeids-

markt stond het medische team onder hoge druk.  

Wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om de 

nachtzorg anders en met hulp van een externe partij  

te organiseren. Vanuit deze nieuwe situatie hebben we 

gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking en 

verbinding, zowel binnen het medische team als met de 

andere behandelaars in het multidisciplinaire team. 

Doel: onze krachten bundelen, werkplezier vergroten en 

kwaliteit versterken. 

 

Dit heeft geleid tot een aantal goede resultaten: 

• Het medisch team komt weer op kracht en wordt weer 

   één team. 

• Er is meer rolduidelijkheid tussen de verschillende 

   disciplines van het medisch team. 

• De ondersteuning van de medische zorg is beter 

   vormgegeven, er zijn voldoende doktersassistenten 

   en de kwaliteit is verhoogd. Dit heeft o.a. geleid tot 

   een goede triage door de doktersassistent. 

• Begeleiders en managers voelen zich door de 

   inrichting van de "gedragskundige achterwacht" beter 

   ondersteund in geval van crisissituaties buiten 

   kantooruren.  

• Ook de verbinding tussen gedragskundigen C en AVG’s  

   (Arts Verstandelijk Gehandicapten) heeft geleid tot 

   betere afstemming en uitwisseling in ondersteuning  

   en behandeling, vooral voelbaar en zichtbaar op de 

   woningen.  

• Medicatieveiligheid is als speerpunt volop onder de 

   aandacht. 

• Er zijn passende voorbereidingen getroffen om de 

   vervanging van de Wet Bijzondere opnemingen in 

   psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ ) door de Wet zorg 

   en dwang (Wzd) goed te positioneren. 

 

We staan ook nog voor een aantal opgaven: 

• De taakherschikking tussen de verschillende medische 

   functionarissen moet nog verder vorm krijgen. 

• De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) brengt veel 

   specialistisch werk met zich mee en vraagt dus ook 

   veel inzet van het ''Wzd-bureau". 

• De multidisciplinaire thematische uitwisseling (vooral 

   tussen gedragskundigen C en AVG’s) op casuïstiek 

   kan worden versterkt om zodoende de kwaliteit 

   verder te verbeteren. 

• We willen weer zelf de 7 x 24-uurs verpleegkundige 

   zorg in 2020 organiseren, waarbij de medische zorg 

   voor alle mensen met een VIB-indicatie bij Reinaerde 

   beschikbaar is, ook buiten kantooruren. 

 

 

 

 

Raad van advies geeft richting en sturing vanuit een 

integrale blik 

De raad van advies geeft advies over plannen, 

ontwikkelingen en dilemma’s die breed spelen in  

onze organisatie. De raad wordt gevormd door een 

afvaardiging van cliënten, familie/wettelijk 

vertegenwoordigers, begeleiders, behandelaars, 

managers, medewerkers van de ondersteunende 

diensten en wordt voorgezeten door de manager 

Ontwikkeling & Personeel. We benaderen de door 

diverse houders ingebrachte onderwerpen ieder vanuit 

het eigen perspectief. Dat leidt tot verrassende en 

verdiepende inzichten en maakt de raad bijzonder en 

waardevol. 

 

In 2019 heeft de raad besloten de frequentie van het 

overleg op te voeren. Elke zes weken komt zij samen. 

Houders van projecten en beleid informeren de raad  

en vragen gericht advies en input. Na een jaar krijgen 

de houders de vraag voorgelegd om concreet terug te 

koppelen hoe zij verder zijn gegaan en wat zij met het 

advies hebben gedaan. 

 

Op de agenda in 2019 stonden onderwerpen als 

arbeidsmarkt, werken in de driehoek en RAAK.  

Concreet werd geadviseerd over: een te volgen tijdpad, 

meer sturen op behoud van medewerkers in plaats van 

op instroom, het beïnvloeden van cultuur, het gebruik 

van taal met eenduidige betekenis en de ‘vindplaats’ 

van informatie. Met het gesprek en de adviezen zien en 

horen we breder wat er speelt. Zo geeft de raad richting 

en sturing aan projecten en processen vanuit een 

integrale blik. 

 

De kracht van samen: concrete voorbeelden 

We werken in elke gemeente nauw samen met andere 

zorgverleners, organisaties en bedrijven. Er zijn vele 

voorbeelden te noemen, we belichten er hier twee. 

 

De organisatie van de 'Iedereen kan sporten dag’ in 

september was een mooi initiatief van SportID, 

Reinaerde en KWR.  

‘Samen voor Nieuwegein’ was de verbinder tussen het 

in Nieuwegein gevestigde bedrijf KWR en alle mensen 

met een beperking uit Nieuwegein en Reinaerde. 

De extra attractie van de dag was (o.a. door de 

gezamen-lijke organisatie) de aanwezigheid van 

NOC*NSF. Het resultaat van die dag was een middag 

sporten door jong en oud met heel veel enthousiasme.  

Alle sportverenigingen uit Nieuwegein hebben zich 

gepresenteerd waardoor sporten ook een duurzaam 

vervolg in het dagelijks leven kan krijgen. Het bedrijf 

KWR heeft een maatschappelijke bijdrage geleverd en 

was onder de indruk van de deelnemers. Er zijn mooie 

contacten ontstaan. 
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Het Eetatelier te Houten als herberg om samen kerst te 

vieren is een tweede initiatief, bedacht door cliënten, 

en kreeg vorm als kerstdiner voor minder bedeelden uit 

Houten. Cliënten hebben het diner voorbereid, de 

uitnodigingen verstuurd en de avond volledig verzorgd. 

Er waren ongeveer 20 gasten. Enkelen kenden elkaar al, 

voor anderen was het een eerste ontmoeting. Er was 

voor iedereen een klein kerstcadeautje (gesponsord 

door het bedrijfsleven). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOOS Utrecht: zodat iedereen zo gewoon en thuis mogelijk kan opgroeien. 

 

In de aanbesteding voor specialistische jeugdhulp in de gemeente Utrecht heeft Reinaerde een coalitie gevormd 

met Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading en Youké. Onder de naam KOOS is een uitdagend aanbestedingstraject 

doorlopen. De gemeente Utrecht heeft de aanbesteding gegund aan KOOS en koos daarmee voor lef om te 

innoveren in het huidige zorglandschap. 

 

Onze ambities vertalen zich naar een aantal zero’s; zoals bijvoorbeeld zero schooluitval, zero residentieel en zero 

suïcide. We hebben deze ambities omdat we geloven dat we hiermee samen met kinderen, ouders en de partners  

in de stad het verschil kunnen maken. Zodat iedereen zo gewoon en thuis mogelijk kan opgroeien. 

 

KOOS Utrecht maakt het verschil door deskundigheid op het gebied van zorg voor jeugd en volwassenen te 

verbinden. De partijen zijn al jaren actief in Utrecht en kennen elkaar, de inwoners, de sociale partners en de 

gemeente. 

 

KOOS werkt altijd samen met of aansluitend op het Buurtteam en met andere partners uit de wijk, zoals de 

huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg. KOOS is ervan overtuigd dat we door intensief samen te werken  

hulp kunnen verlenen die beter aansluit bij wat kinderen en ouders nodig hebben. 

 

KOOS is vanaf januari 2020 aan de slag in de westelijke wijken van de gemeente Utrecht: De Meern, Leidsche Rijn, 

Vleuten, West en Zuidwest.  
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3.2.3 Werkplezier en waardering 

We leveren met plezier en vanuit wederzijds vertrouwen een bijdrage aan het dagelijks leven van mensen met een 

beperking. Wij zijn goed in diagnostiek, behandeling en methodische begeleiding. We reflecteren en leren continu.  

De focus ligt op verbeteren, veranderen en vernieuwen. We zijn onderdeel van de ontwikkelingen in de wereld.  

Dat is merkbaar in onze professionele groei. Als werkgever positioneren wij ons onderscheidend in het realiseren van 

uitdagend en veilig werk passend bij het individuele leven van de medewerker. 

 

Werkplezier en waardering 

Bij Reinaerde werken mensen met heel veel creativiteit 

en betrokkenheid, dat is iets wat in onze genen zit.  

We zien wel dat de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers onder druk staat. Dit komt met name door 

de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures zijn moeilijker 

op te vullen en medewerkers stromen sneller door 

omdat er meer te kiezen valt. Dit heeft negatieve 

effecten op de continuïteit van zorg, op het verzuim en 

op de werkdruk van medewerkers. We hebben hier 

extra aandacht voor. 

 

Sterke punten 

• Medewerkers zijn enthousiast en betrokken bij 

   continu verbeteren, veranderen en vernieuwen. 

• Medewerkers voeren actief het gesprek via de ‘dialoog  

   werkbeleving’ (zie het verhaal van een medewerker). 

• De focus op instroom heeft geleid tot specifieke 

   campagnes voor de woningen van Dennendal in Den 

   Dolder en De Heygraeff in Woudenberg. Het aantal 

   stagiaires steeg naar 184 (eind 2018: 158). Ook het 

   aantal leerlingen/zij-instromers steeg dit jaar, 

   namelijk van 63 eind 2018 naar 104. 

 

Wat nemen we mee voor de komende jaren? 

• Medewerkers ervaren goed werkgeverschap door een 

   grotere focus op behoud en waardering op hun inzet 

   en een actuele inspiratie op de personele paragraaf. 

• Medewerkers voelen zich gesteund om vanuit 

   professionaliteit regie te nemen in het (samen-) 

   werken met cliënten en familie. 

• Medewerkers ervaren dat de mogelijkheden om te 

   leren vergroot zijn en dat reflecteren bijdraagt aan 

   een groter werkplezier en meer waardering zowel 

   persoonlijk als team. 

• Medewerkers zien dat de inzichten die via de dialoog 

   werkbeleving zijn opgedaan hun plek krijgen in het 

   dagelijks werk. 

 

Dialoog werkbeleving: nieuwe methode van 

medewerker tevredenheidsonderzoek 

In samenwerking met de ondernemingsraad is een 

keuze gemaakt voor een nieuwe methode van 

medewerkerstevredenheid onderzoek genaamd: 

‘dialoog werkbeleving’.  

 

 

Met dit onderzoek ontstaat inzicht in welke factoren 

aanpak vragen om bijvoorbeeld het verloop tegen te 

gaan en waar het team aan de slag mee kan gaan om 

de onderlinge samenwerking te verbeteren.  

De vragenlijsten en tools zijn zo ingericht dat vanuit  

de eigen rol en focus continu kan worden verbeterd. 

De dialoog kan gaan over de zaken die goed gaan én 

beter kunnen. Er is een intern team opgeleid om te 

ondersteunen bij de gespreksvoering. 

In 2019 zijn 73 dialogen/teamgesprekken gevoerd. 

Daarmee is 46% van ons vaste personele bestand 

betrokken geweest. Het voeren van de dialoog op zich 

wordt als waardevol ervaren. Het geeft letterlijk de tijd 

om stil te staan.  

De uitvoering omvat naast gespreksvoering het 

opstellen van een plan van aanpak op teamniveau.  

Het opstellen van deze plannen blijft achter en vraagt 

aandacht. Op regionaal en op Reinaerde-niveau wordt 

per trimester een monitor opgeleverd waarin de top 3 

van meest genoemde verbeterpunten zichtbaar wordt. 

Deze vallen in principe binnen de invloedssfeer van een 

team. Ook worden de opvallende hulpvragen aan de 

ondersteunende diensten benoemd. Onze conclusie is 

dat de methode een goed inzicht biedt in thema’s die 

belangrijk zijn voor werkplezier en behoud van 

medewerkers. Wel dienen we inzichten op het gebied 

van balans werk/privé, gezond roosteren, balans 

cliëntgebonden taken en niet cliëntgebonden taken  

etc. te vertalen in concrete acties met een actuele 

inspirerende personele paragraaf. 

 

Hoe kunnen we werkplezier en waardering nog meer 

vergroten? 

Inzichten omzetten in acties. Ruimte geven voor het 

opstellen van plannen van aanpak waarbij de kern van 

het plan de invloedssfeer van het team betreft. 

Verbinden en vereenvoudigen van meerdere methoden 

en activiteiten waarmee we nu teams bevragen:  

risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), teamreflectie 

en dialoog werkbeleving. 

 

Er is een beeld gegeven van de uitkomsten van de 

dialogen in paragraaf 3.1 door per werkgebied die items 

uit te lichten waar de eigen invloed van het team dichtbij 

ligt. Er is meer materiaal beschikbaar. 
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Aandacht voor werkvermogen medewerkers leidt tot 

daling verzuim 

Het verzuimpercentage liep in de eerste helft van 2019 

verder op tot 7,3%. Sinds augustus 2019 is sprake van 

een kleine gestage positieve ombuiging van het 

voortschrijdend verzuim. De factoren die in 2018  

leiden tot toename van verzuim zijn onveranderd: de 

toename van de complexiteit in zorgvragen, anderzijds 

de werkdruk (mede als gevolg van toenemende 

arbeidsmarktproblematiek). Na een pilot in de regio 

Zeist is vanaf juli een nieuw arbo-ondersteuner 

aangesteld: Arbobutler. Met hen implementeerden  

we een nieuwe verzuimaanpak waarbij het "Huis van 

Werkvermogen" centraal staat.  

Er is daarmee gerichter aandacht voor de oorzaken 

van verzuim. We zetten afhankelijk van oorzaak 

verschillende specialisten via hen in zoals de arbo-arts 

en een werkvermogen-specialist. 

 

  

Werk, daar wilde Mets meer van 

Mets Frost is druk bezig met haar werk. Ze geniet zichtbaar van de mensen 

om haar heen. Vandaag zijn dat, naast haar Reinaerde collega’s, de 

leerlingen van De Blink, VSO Veenendaal. Deze leerlingen werken één keer 

in de week in hetzelfde lokaal. De overstap van school naar werk wordt zo 

minder groot. Soms kijkt Mets op naar de drukke leerlingen. Maar ze kan 

erom lachen.  

Dat is niet altijd zo geweest. Dit verhaal gaat over aansluiten bij de vraag 

vanuit kracht en over de rol van de begeleider. En hoe het gedachtegoed 

van Positieve gezondheid in de praktijk is gebracht. 

Met veel plezier werkte Mets jarenlang bij IW4 in Veenendaal. Op een 

gegeven moment lukte het werken niet meer en Mets kwam thuis te zitten. 

Het ging niet goed met Mets. Zij melde zich bij het Wmo-loket van de 

gemeente met de vraag voor ondersteuning om haar leven weer op orde te 

krijgen. Ze miste haar werk en haar collega’s. Thuiszitten deed haar geen 

goed. Individuele begeleiding lag voor de hand. Maar er kwam iets veel 

mooiers uit. Werk in plaats van individuele begeleiding. Wat gebeurde er? 

De medewerker van het Wmo - loket nam contact op met Reinaerde. 

Reinaerde en IW4 waren net een samenwerking gestart voor mensen die 

een begeleidingsvraag hebben tussen dagbesteding (begeleiding groep) en 

beschut werk (IW4) in. Mets kwam kijken en ze is gebleven. “In het werk bij 

Reinaerde ligt het tempo lager dan bij IW4”, vertelt begeleider Ugur Karsli. 

“Maar we werken hard hoor! Mets is opgebloeid door alle collega’s om haar 

heen. De collega's zijn zowel van Reinaerde als haar oude IW4 collega’s. 

Naast structuur geeft haar werk haar veel sociale contacten. Ugur vertelt 

trots: "Wij zijn getraind in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dat 

betekent kijken naar wat wil iemand graag- en hoe kunnen wij daar als 

begeleider bij aansluiten? Dat vraagt veel schakelen, creativiteit en durf. 

Als begeleiders kijken we samen naar een goede samenstelling van de 

groep. Hoe kan elk persoon goed zijn eigen plek innemen? Iedereen vraag 

wat anders. Mets wil mensen om zich heen en zichzelf nuttig maken. Dat 

kan hier. Ugur: "En als ik nu zie welke vooruitgang Mets heeft geboekt dan 

ben ik heel blij met de bijdrage die ik daaraan heb mogen leveren." Mets is 

nu zelfs toe aan beschut werk. Dat is voor haar heel belangrijk.  

Door de vraag naar ondersteuning die tussen dagbesteding en beschut 

werk in zit, zijn Reinaerde en IW4 de samenwerking gestart. De gemeente 

Veenendaal is zo enthousiast dat we in gesprek zijn over een brede pilot. 

Het Ministerie van Sociale Zaken is op bezoek geweest om zelf te horen 

van Mets en haar collega’s welke brug er is gebouwd tussen deze twee 

financieringsvormen. De vraag staat centraal! Daar bouwen wij onze 

ondersteuning op in Veenendaal! 

Dialooggesprek is een fijne manier om de werksituatie te bespreken 

Marian Hoedeman, begeleider C, De IJsselburg, IJsselstein: “Ik heb de nieuwe vorm van medewerkerstevredenheidsonderzoek 

(dialoog werkbeleving) als een hele fijne manier ervaren om de werksituatie te bespreken. De gespreksleider en OR-lid maken  

het heel laagdrempelig om over de zaken die ertoe doen te praten. Je hoeft het ook binnen een team niet altijd met elkaars 

standpunten eens te zijn, maar doordat je op de verbeterpunten kunt stemmen, telt ieders mening.” 

Na de dialoogsessie heeft het team 3 verbeterpunten besproken in de teamvergadering met de manager en is er een Plan van 

Aanpak voor opgesteld. Vanuit de eigen ring van invloed is er gekeken welke stappen er nodig waren om de 3 verbeterpunten  

aan te kunnen pakken. “Qua werkdrukbeleving hebben we er op maandag/dinsdag/woensdag 2 uur bij gekregen en er wordt  

nog gekeken naar de weekenden (werkzaamheden versus financiering). Een beter passende taakverdeling (aansluitend bij  

ieders competenties en kwaliteiten) staat voor de volgende teamvergadering op het programma. Wanneer we op één van de 

verbeterpunten hulp nodig hebben van de ondersteunende diensten, dan verbindt het projectteam Dialoog werkbeleving ons  

met de juiste afdeling of inhoudsdeskundige." We gebruiken de overkoepelende verbeterpunten uit de dialooggesprekken om  

de algemene dienstverlening en het beleid te verbeteren. 

      Er wordt hard gewerkt 

door Mets Frost en  

Ugur Karsli 
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We bouwen aan een open gesprekscultuur 

Het aantal meldingen van medewerkers bij de 

klachtencommissie was in 2018 opvallend laag en dit is 

ook in 2019 met één klacht zo gebleven. Deze klacht 

bereikte de commissie zonder tussenkomst van de 

vertrouwenspersoon.  

Er waren wel ruim 40 medewerkers die zich tot de 

vertrouwenspersoon richtten. Twee kwesties betroffen 

integriteitsvraagstukken, de overige gingen om 

grensoverschrijdend gedrag. De meeste voorkomende 

klachten hadden te maken met onheuse bejegening, 

gevolgd door klachten over veiligheid op de werkplek. 

De met medewerkers besproken casuïstiek is gedeeld 

met en overgedragen naar de lijn.  

De vertrouwenspersoon signaleert dat medewerkers 

zich vaker dan voorheen tot hem wenden met 

ervaringen van een verstoorde balans werk-privé.  

Zijn aanbeveling, die wij overnemen, is voor de 

behandeling van dit specifiek vraagstuk in 2020 een 

bedrijfsmaatschappelijk werker in te huren. In het 

eerste kwartaal van 2020 leveren we ook een nieuw 

klachtenregeling op, die naar wij verwachten 

medewerkers meer uitnodigt tot het effectief kunnen 

uiten van hun onvrede. 

 

‘Werkplezier en waardering’ is een van de vier 

hoofdlijnen in de strategie 2019-2021. Het strategisch 

doel dat hierbij hoort is “We voelen ons bij het 

uitoefenen van ons vak gewaardeerd, gesteund en 

gefaciliteerd om regie en keuzes over het eigen leven 

te kunnen voeren.” Wij realiseren dit o.a. met behulp 

van de dialoog werkbeleving, de eerdergenoemde 

nieuwe vorm van medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Deze dialogen leveren veel informatie op en het goede 

gesprek komt op gang. Tegelijkertijd beseffen wij dat 

het realiseren van een open gespreks- en meldcultuur 

een taai vraagstuk is en volharding vraagt. Wij gaan dan 

ook door met de dialoog werkbeleving. 

 

Functietoeslag erkent complexiteit zorg 

Door toegenomen complexiteit van de zorgvraag, en 

het feit dat we recht willen doen aan intensieve 

begeleiding en zorg in combinatie met de arbeids-

marktproblematiek, is besloten in 2019 belonings-

differentiatie toe te passen. In samenspraak met het 

strategisch team is gekozen voor 2 fasen: een korte en 

een lange termijnoplossing. Voor de korte termijn is op 

basis van criteria aan een aanzienlijk deel van de 

medewerkers in een begeleidende functie een tijdelijke 

toeslag toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2019. Een bedrag van ruim 1 miljoen is daarbij 

als toelage uitgekeerd. Op de lange termijn herzien we 

het functiegebouw en passen we functiedifferentiatie 

toe. Met managementteams in de gebieden zijn 

gesprekken gevoerd om te inventariseren hoe 

functiedifferentiatie duurzaam kan worden 

geïmplementeerd. 

Reflecteren in teams, qua proces slaan we de goede 

weg in, qua inhoud mag de cliëntbeleving meer naar de 

voorgrond. 

Reinaerde heeft circa 180 teams die zorg, begeleiding 

en behandeling bieden. Daarvan heeft 41% in 2019 

verslaglegging gedeeld van hun reflectie op het gebied 

van het proces rond de individuele cliënt, de kwaliteit 

van de relatie tussen cliënt en medewerkers en de 

toerusting van het team als het gaat om veiligheid.  

Het totaalaantal geregistreerde reflecties in teams is 

daarmee in vergelijking met 2018 met 45% toe 

genomen.  

 

Naast de vastgelegde en niet-vastgelegde momenten 

(reflectie wordt niet beschouwd als instrument maar als 

een wijze van werken) van reflectie in teams, wordt er 

binnen Reinaerde op diverse wijzen met elkaar 

gesproken en gerapporteerd over de geleverde zorg en 

dienstverlening en de kwaliteit van bestaan van 

cliënten. Onder andere in intervisiebijeenkomsten, 

maand- en quadrimesterrapportages, jaarplan 

besprekingen, ondersteuningsplan besprekingen, 

spiegelgesprekken, interne audits, incidentmeldingen, 

dagstarts, themabijeenkomsten etc. 

 

Voor sommige thema's bestaan speciale werkvormen, 

technieken of instrumenten. De uitkomsten worden elk 

op hun eigen wijze vastgelegd en gebruikt om met 

elkaar op te reflecteren. 

 

‘Medewerkers begrijpen de bedoeling van reflectie nu 

veel beter.' 

 

Het organiseren van reflecteren in teams was in 2017 

en 2018 vooral aan de teams zelf overgelaten. In 2019 

is vanaf augustus door de procesgroep Klant Kwaliteit 

& Markt organisatie brede facilitering georganiseerd 

vanwege de signalen dat de mate van reflecteren in 

teams achterbleef. Diverse workshops en het via 

intranet aanbieden van laagdrempelige informatie en 

hulpmiddelen werden georganiseerd. De gedachte 

achter het reflecteren is verder toegelicht. Ruim dertig 

teams hebben hiervan gebruik gemaakt. Een deel van 

de medewerkers gaf eind 2019 aan de bedoeling nu 

veel beter te begrijpen. 

 

Toch zien wij dat de beleving van cliënten en familie 

als uitgangspunt nemen wel lastig blijft. Bij de 

verslaglegging van 12 teams (Zeist, Woudenberg, 

Utrecht) is dit goed naar voren gekomen.  

In 5 gevallen is betrokkenheid van cliënten gevraagd; 

hen is gevraagd om specifieke input te geven waar het 

team op reflecteerde. 
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Als gebruikte input om op te reflecteren zien we dat 

voornamelijk de uitkomsten van interne audits, RI&E 

verslagen, uitkomsten dialoog werkbeleving, incident-

meldingen, klachten, de inhoud van verbeterborden en 

de persoonlijke input van de medewerkers zelf, worden 

gebruikt om op te reflecteren. Reflecteren is iets wat 

vaak nog vanuit persoonlijk oogpunt wordt gedaan of 

verward wordt met evalueren. Het faciliteren in kennis 

en kunde in teams om de kwaliteitsbeleving van 

cliënten en familie als uitgangspunt te zien is en blijft 

een speerpunt voor 2020. 

 

Ook het vertalen van de uitkomsten naar concrete 

verbeterstappen lijkt een aanvullende faciliterings-

behoefte bij teams. 

 

Een proces van terugblikken op gestelde doelen, 

verbeterstappen zetten, met de cliënt evalueren en 

nieuwe doelen stellen, kwam bij zeven teams 

(Veenendaal en Zeist) naar voren.  

Een opgave voor 2020 is om ons hier verder in te 

ontwikkelen en verbinding te leggen met de nieuwe 

wijze van intern auditen (zie paragraaf 3.2.1). 

 

In gemeente onderdelen is een beschrijving te vinden van 

de items die het meest aan bod zijn gekomen in de 

reflecties binnen de teams, zowel op het gebied van "wat 

gaat goed" als "wat kan beter". 

 

In 2019 hebben ruim 2000 medewerkers deelgenomen 

aan 780 leertrajecten van Reinaerde. 

In de afgelopen jaren is het faciliteren van 

medewerkers in leren en ontwikkelen meer regionaal 

georganiseerd. Continu leren is juist nu van groot 

belang. Het draagt bij aan kwalitatieve goede zorg en 

dienstverlening en het past bij goed werkgeverschap én 

zorgt voor behoud van medewerkers. En dit sluit aan bij 

onze koers "Werkplezier en waardering". 

 

We willen de sturing op leren en ontwikkeling dan ook 

weer meer centraal organiseren. We hebben alle 

(lokale) leertrajecten in kaart gebracht en afspraken 

gemaakt over hoe we dit weer meer centraal kunnen 

regisseren. Daarnaast is in 2019 begonnen met het 

actualiseren van het huidige scholingsaanbod, zowel 

op inhoud als in vorm. 

 

In september 2019 is er een plan gemaakt om 

medewerkers weer beter te bedienen.  

Leren start bij de leerbehoefte van de ‘lerende’, de 

opgave waar hij/ zij voor staat én zijn/ haar vak. Dat 

zijn de uitgangspunten in het plan. Het leren zelf gaan 

we dichter bij het werk organiseren, We leren van en 

met elkaar in (leer)vormen die aansluiten bij heden-

daagse (technologische) mogelijkheden. Het effect van 

deze acties zullen in 2020 zichtbaar worden. 

 

 

Continu verbeteren en SLIMM werken 

Wij geloven in de kracht van continu verbeteren en 

willen effectief onze inhoudelijke doelen en ambities 

kunnen realiseren. Medewerkers werken vanuit hun 

intrinsieke motivatie en vanuit professionele kennis en 

vaardigheden aan het goede voor de cliënt, steeds 

beter doen. Wij noemen dit ‘SLIMM werken’: Samen 

Leren op Intrinsieke wijze het werk Makkelijker Maken. 

 

Wat gaat goed 

Continu verbeteren is een collectief gedachtegoed 

binnen Reinaerde. De brede beproefde werkmethode 

(SLIMM werken) is het uitgangspunt om operationele 

processen continu te verbeteren met de klant als 

uitgangspunt. 

Teams en medewerkers die in aanraking komen met 

SLIMM werken zijn enthousiast, krijgen energie en 

ervaren bevlogenheid om de werkmethode in de 

praktijk te brengen. 

 

Een groot deel van de teams heeft met SLIMM werken 

resultaten bereikt en beweging gebracht in 

teamontwikkeling, procesverbetering en effectief 

(samen)werken. Bijvoorbeeld het werken met het 

"dagstart bord" waardoor de overdracht is verbeterd.  

Of de verbetering van de productiestraat van Bakkerij 

de Werkspecht te Maarssen, waardoor cliënten en 

medewerkers efficiënter kunnen werken. 

 

Wat kan beter, de opgaven 

Het cyclisch verbeteren en het reflecterende en lerende 

vermogen in de praktijk brengen staat op sommige 

plekken onder druk. Om te leren en te reflecteren is 

capaciteit, kennis en gelegenheid nodig. In een tijd 

waar personeel schaars is en de zorgzwaarte verder 

toeneemt, zijn er werkplekken waar een of meerdere 

elementen ontbreken. In 2020 moeten we dit dilemma 

vastpakken en inzichtelijk maken hoe SLIMM werken 

een bijdrage kan leveren. Het goed borgen van het 

gedachtegoed en de werkwijze is hierbij de uitdaging.  
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Meedoen doen door Triple-C 

Triple-C gaat over een menswaardig bestaan waarin 

cliënten warmte en geborgenheid ervaren, relaties met 

anderen opbouwen, een betekenisvolle daginvulling 

hebben en vaardigheden ontwikkelen. 

 

We zijn gestart met pilots Triple-C in 2018 op de 

Kapelweg 5 en 7 in Den Dolder en op de Marokkodreef 

en Oikos in Utrecht. We zijn de pilots gestart omdat een 

betere kijk op de ondersteuningsvraag van de cliënt, 

onder andere door invoering van Triple-C en 

weerbaarheidstrainingen, een bijdrage levert aan 

preventie en de-escalatie. 

 

Waar is in geïnvesteerd in 2019? 

Het aantal pilots is in verschillende regio’s gestegen 

naar 12. Een manager, gedragskundige en meewerkend 

teamcoach worden in de pilot ondersteund. Zij hebben 

samen een belangrijke rol in het realiseren van het 

behandelklimaat. Daarnaast hebben we een 

multidisciplinair team opgebouwd dat zelf teams kan 

trainen. Er zijn inmiddels 9 opgeleide trainers. 

Deelnemers aan de pilots zijn allemaal getraind en er is 

coaching geboden op de woningen. Daarnaast hebben 

de trainers een duidelijke visie beschreven over hoe wij 

kijken naar deze cliënten en hoe wij de Triple-C zorg 

willen organiseren. 

 

Wat heeft het ons opgeleverd? 

We hebben goed zicht op welke rollen nodig zijn, wat 

onze visie is en hoe we dat uitdragen en organiseren. 

Nog belangrijker is dat ook cliënten én medewerkers 

effecten merken: 

• We hebben op verschillende plekken de 1-op-1 

   begeleiding kunnen afbouwen, zodat cliënten niet 

   meer geïsoleerd hun dag invullen en leven. 

• Door de context anders in te richten kunnen cliënten 

   weer meer meedoen. We hebben zelfs kunnen 

   voorkomen dat een cliënt moest verhuizen. 

• Medewerkers geven zelf aan dat zij weer 

   mogelijkheden zien. 

• Het speciale Triple-C ondersteuningsplan ondersteunt 

   en moedigt begeleiders aan om anders te denken. 

   Ook zijn er diverse formats gemaakt voor effectieve 

   overlegvormen. Al met al zijn wij positief over de 

   resultaten van Triple-C en de inzet van medewerkers 

   en teams om het gedachtegoed eigen te maken. 

   Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat door 

   personeelskrapte de invoering van Triple-C is 

   vertraagd. Zonder voldoende vaste medewerkers kun 

   je niet hechting bevorderend werken. Dit is echt een 

   knelpunt. 

 

 

 

 

 

 

Plan voor 2020 

Leden van het projectteam gaan de locaties die al 

geschoold zijn, op het werk ondersteunen. We willen 

duidelijke profielen opstellen voor de mensen die 

werken met Triple-C. In principe stoppen we met 1 op 1 

begeleiding en tegelijk zorgen we voor nabijheid die 

aansluit bij de ondersteuningsvraag. We maken 

woonprofielen voor de woningen waar intensieve 

begeleiding wordt gegeven. In elk woonprofiel wordt 

de indicatie, het behandelklimaat en de competenties 

voor medewerkers aangegeven. 
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3.2.4 Innovatie als motor 

Reinaerde is wendbaar en speelt in op veranderende omstandigheden. Wij zijn in de provincie Utrecht sterk in 

dagbesteding voor jong en oud, ambulante dienstverlening, logeren en wonen met begeleiding. Met nieuwe vormen  

van samenwerking richten we ons op duurzame dienstverlening. Ook creëren we samenspel tussen mens en techniek.  

Dat doen we samen met partners. Zo geven we vorm aan innovatie. We voelen ons aangesproken op onze 

verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij spannen ons in voor een betere wereld, in het groot en in het klein.  

Waarin ook generaties na ons verder kunnen bouwen op inzichten en ervaringen van nu.

 

Innovatie als motor 

In voorbereiding op het maken van onze 

innovatiestrategie zijn we allereerst in gesprek gegaan 

met de raad van advies. Hieruit kwam naar voren dat 

innovatie bij voorkeur moet bijdragen aan: 

- regie voor de cliënt, 

- werk makkelijker maken voor de medewerker. 

 

Op basis van geleerde lessen en door kritisch te kijken 

naar waar we mee bezig zijn, hebben we in 2019 

nieuwe kaders beschreven. Hierin geven we aan 

waarom we innovatie belangrijk vinden, hoe we 

innovatie vormgeven en wat we wel en niet doen. 

Vervolgens hebben we een nieuwe opdracht voor 

innovatie geformuleerd.  

Daarbij hebben we, samen met de centrale cliëntenraad 

en het bestuur, vertegenwoordigers betrokken. In 2020 

gaan we de opdracht verder invullen. 

 

De conclusie is dat we innovatie niet alleen voor 

eHealth willen inzetten. De vraag van de cliënt en van 

de begeleider is het uitgangspunt. We kijken naar wat 

past bij de vraag. Dat kan een technologische oplossing 

zijn maar net zo goed een andere manier van 

samenwerken. Het motto is: meer werken vanuit de 

vraag en minder vanuit het aanbod. Daarnaast willen 

we cliënten en medewerkers een rol geven bij 

innovatie. We besteden meer aandacht aan ideeën die 

al leven bij cliënten en medewerkers. Dat doen we door 

hen een podium te geven waar zij hun ideeën kunnen 

delen. Wij brengen dan de ideeën verder de organisatie 

in. 

 

In 2019 zijn activiteiten uitgevoerd op het gebied van 

sociale en technologische innovatie. In de pilot ‘Utrecht 

op z'n kop’ hebben we geoefend met nieuwe vormen 

van organiseren, rollen en functies en aansturing van 

management. Met een tweetal inspiratiesessies over 

regelarme zorg, kregen we eerste inzichten in concrete 

verbetermogelijkheden. Pilots met gebruik van 

technologie bieden kansen voor kwaliteitsverbetering 

voor cliënten en medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo leidt het gebruik van slim incontinentiemateriaal tot 

afname van slaapverstoringen. De pilot 'Walk the talk' 

gaf meer werkplezier en gemak. Via een mobiel kan 

spraak direct in rapportage omgezet worden en de 

registratie van uren en reiskostendeclaraties kan 

geautomatiseerd worden. 

 

Informatie en automatisering: meer regie en meer 

verbinding met de zorg 

We hebben in 2019 een transitie van Informatie & 

Automatisering (I&A) doorgevoerd, waardoor we meer 

gebruikmaken van de gestandaardiseerde 

werkprocessen binnen Carante Groep; hierdoor is meer 

ruimte ontstaan voor innovatie en de verbinding van 

I&A met de zorg. Deze transitie en implementatie is in 

2019 zorgvuldig afgerond, zowel voor de systemen als 

medewerkers. We doen nu minder zelf maar voeren 

meer regie. 

  

Cliënten en begeleiders blij met slim 

incontinentiemateriaal 

 

Door gebruik van slim incontinentiemateriaal weten 

begeleiders wanneer cliënten verschoond moeten 

worden; nooit meer te laat en nooit meer te vroeg. 

Meer comfort voor de cliënt en effectiever werk door 

begeleiders. 

 

Ervaring tussenevaluatie Bloemhof 5 Dennendal te 

Den Dolder: 

Het systeem heeft echt meerwaarde: we zien dat het 

voor sommige cliënten en de begeleiding echt werkt. 

Door op deze manier te werken houdt de begeleiding 

meer ruimte over voor zorg aan andere cliënten.  

Bekijk het filmpje van Bloemhof 5 

http://bit.ly/386GUiH 

http://bit.ly/386GUiH
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Daardoor kunnen we meer verbinding maken in de 

organisatie. I&A is een dienst die onlosmakelijk is 

verbonden met alle organisatieonderdelen. Want 

kwaliteit van zorg en dienstverlening zijn sterk 

afhankelijk van de systemen. We brachten in 2019 de 

zogenoemde IT-architectuur (hoe zitten alle applicaties 

en systemen aan elkaar?) in beeld. Het inzicht in de 

architectuur maakt duidelijk dat we ons nog meer 

bewust moeten zijn dat bij aanvang van projecten, 

beleidsontwikkeling en andere activiteiten een blik met 

de IT-bril nodig is. 

 

We hebben na de transitie zowel de strategie voor I&A 

als voor Innovatie opgesteld. Daarmee kunnen we 

keuzes maken op het gebied van Innovatie en onze I&A 

behoefte binnen Carante Groep. 

 

Wat nemen we mee voor de komende jaren? 

• We zien een breed draagvlak ontstaan voor het 

   gebruik van sociale en technologische innovatie als 

   hulpmiddel bij actuele vraagstukken. Het jezelf eigen 

   maken van deze mogelijkheden en vaardigheden 

   vraagt aandacht. 

• Samenwerken op het gebied van innovatie biedt 

   kansen om ‘bij onze leest te blijven’. We stappen in op 

   reeds beproefde technologische ontwikkelingen van 

   anderen en oefenen met partners in het anders 

   organiseren van ons werk. 

• We maken binnen onze mogelijkheden expliciet 

   ruimte om bij te dragen aan de 

   toekomstbestendigheid en continuïteit van zorg. 

 

Naar een hoger niveau van duurzaamheid 

Reinaerde heeft een brede visie op duurzaamheid en 

wil uit de 17 Duurzame Ontwikkeldoelen van de 

Verenigde Naties verschil maken op 4 doelen in het 

bijzonder: 

- Gezondheid (3) 

- Eerlijk werk (8) 

- Toegankelijke samenleving (11) 

- Klimaatactie (13) 

 

Gezondheid: meer aandacht voor een gezonde maaltijd 

De situatie is in kaart gebracht d.m.v. een enquête. De 

voedingscoaches coachen op passende portiegroottes, 

receptuur en de Schijf van Vijf. Ruim 20 locaties hebben 

gewerkt aan de verbeteringen in voeding en daarmee 

ook aan een duurzamer voedingsproces. 

 

Eerlijk werk: ervaren dat je bijdraagt aan de 

samenleving 

Onderdeel van het dagelijks werk van begeleiders is dat 

cliënten hun rol van betekenis ervaren door werk / 

dagbesteding in de samenleving. Ook in 2019 is hieraan 

gewerkt. Mooi voorbeeld hiervan is een cliënt die bij 

Groendiensten de opleiding heeft gedaan en nu bij 

Groendiensten in dienst is getreden. 

 

Toegankelijke samenleving: verkiezingen worden 

toegankelijker en begrijpelijker 

Mensen met een beperking werken samen met 

Reinaerde aan toegankelijke en begrijpelijke 

verkiezingen. In maart presenteerde we het 

onderzoeksrapport Iedereen mag stemmen! van 

Reinaerde-afstudeerder Laura Vos-de Haes. Dit betrof 

een kwalitatief onderzoek naar de bekendheid rondom 

het stemrecht van mensen met een verstandelijke 

beperking’ van ASVZ, Philadelphia, Reinaerde en 

Syndion. In dit rapport wordt geconcludeerd dat het 

vergroten van de bekendheid van het stemrecht van 

mensen met een verstandelijke beperking niet alleen 

zit in het informeren maar ook in het verdiepen in de 

belangen en beleving van deze kiezers. Dit rapport 

heeft geleid tot een reactie van de minister van 

Binnenlandse Zaken: ''De aanbeveling in het rapport om 

het stembiljet aan te passen zie ik als steun voor mijn 

voorstellen voor nieuwe stembiljetten. (...) Ik wil zo snel 

als mogelijk een voorstel voor een experimentenwet 

indienen om het mogelijk te maken dat in 2021 het 

eerste experiment met de nieuwe stembiljetten kan 

plaatsvinden. Voorts bereid ik een wetsvoorstel voor dat 

experimenten mogelijk maakt met early voting en hulp 

bij het stemmen voor kiezers met een verstandelijke 

beperking." 

 

Net als de vorige jaren hebben we voorafgaand aan de 

Europese verkiezingen namens cliënten brieven naar 

alle 355 gemeenten gestuurd met een pleidooi voor 

toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen. Een cliënt 

heeft met behulp van zijn vader en onze steun 

schriftelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt omdat 

het hem onmogelijk werd gemaakt zelf zijn stem uit te 

brengen. De burgemeester van Stichtse Vecht heeft dit 

zeer hoog opgenomen en de brief doorgestuurd naar 

minister Ollongren. 

 

 

  

Lucille Werner, Boris van 

der Ham (voorzitter VGN) 

en Victor Molkenboer 

(burgemeester Woerden) 

in gesprek over 

begrijpelijke verkiezingen 
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Als gevolg van onze contacten rond de gemeenteraads-

verkiezingen in november 2018 in de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden, heeft deze gemeente mensen met 

een verstandelijke beperking gevraagd mee te praten 

over het profiel van de nieuwe burgemeester. 

 

 

Klimaatactie: bronzen certificaat Milieuthermometer 

behaald 

Om gestructureerd bij te dragen aan dit doel hebben we 

in maart de Green Deal in de zorg ondertekend. In 

oktober heeft in de Week van de Duurzaamheid de 

audit hiervoor plaatsgevonden op 6 locaties. Met als 

mooi resultaat dat we binnen één jaar niveau brons van 

de Milieuthermometer Zorg hebben bereikt. 

Voor het behalen van dit keurmerk moesten de 

woningen en dagcentra voldoen aan eisen op het 

gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, gescheiden 

inzamelen van afval, het gebruik van 

schoonmaakmiddelen met een eco-label etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken, op weg naar het zilveren niveau, verder aan 

duurzaam inkopen, energiebesparing, efficiënter 

waterverbruik, het terugdringen van voedselverspilling, 

vervoer van medewerkers van en naar het werk en 

afvalverwerking. Concreet gaat het om de 

Burgermeester Burgerhof in Harmelen, Oikos in Utrecht, 

De Weteringhoek in Houten, Arbeidscentrum 

Veenendaal, Boog 1 in Woudenberg en De Berk in Zeist. 

De Milieuthermometer Zorg helpt ons bij het nemen 

van nuttige milieumaatregelen die zich snel 

terugverdienen. Hiermee geven we concreet invulling 

en uiting aan onze kernwaarde duurzaam en maken we 

de voortgang van onze duurzame strategie zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinaerde heeft een brede visie op duurzaamheid en wil uit de 17 duurzame ontwikkeldoelen verschil maken op de 

bovenstaande 4 doelen. 
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4. Wat gaat goed en wat kan 

beter in 2020 
 

 

 

 

 

 

  

Maarten Helsloot 
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4.1 ‘Gezien en gehoord worden’ versterken 

Ook na een tweetal jaren oefenen met verantwoording afleggen binnen de contouren van het Kwaliteitskader, o.a. met 

teamreflectie, verbetercoalities en challenges, staat in 2019 het begrip ‘continu verbeteren’ centraal. We lopen langs de 3 

bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aan de hand van de vragen “Wat gaat goed” en “Wat kan beter”. 

 

Een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen 

Wat gaat goed 

• Op inhoud zien wij een enorme drive onder medewerkers om de kwaliteit van bestaan van cliënten te 

ondersteunen. Er gaat veel aandacht uit naar verbeteren, bijvoorbeeld incidenten en het verminderen van 

medicatiefouten.  

• De incidenten zijn niet substantieel toegenomen, we hebben op het gebied van incidenten een goede 

meldcultuur. 

• Het Consultatie en Advies Team is een essentiële spil in het voorkomen en professioneel behandelen van 

(vermoeden) van seksueel misbruik. Deze expertise is van enorme toegevoegde waarde voor cliënten en teams. 

• Als essentieel onderdeel van kwaliteit van bestaan hebben we meer aandacht kunnen besteden aan vitaliteit en 

zingeving voor de cliënt en aan invloed, zeggenschap en het overleg met familie en vertegenwoordigers.  

• We hebben meer focus op een aantal toonaangevende methodieken zoals Triple C, Driehoekskunde en LACCS. 

Wat dat betreft zijn wij trots en positief over onze kwaliteit. 

 

Wat kan beter 

• In de ambitie om cliënten te ondersteunen in de kwaliteit van bestaan hebben medewerkers eerder de neiging  

de cliënt te veel te begeleiden, te verzorgen en te behandelen dan te weinig.  

• Dat we alleen kwaliteit van bestaan kunnen ondersteunen in combinatie met een goed toegerust team en een 

rendabele dienstverlening is een gedachtegang, die we nog beter met elkaar hebben te doorvoelen, te 

doordenken en consequent uit te voeren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld: werken met passende 

woonprofielen, waardoor ondersteuningsvragen van cliënten gebundeld kunnen worden, het kiezen van één 

methodiek, waardoor de toerusting van het team minder complex wordt, werken met de zorgpaden van RAAK, 

waardoor de dienstverlening effectiever en rendabel wordt. 

• Tegelijk met onze positieve blik op kwaliteit zien wij ook een spanning ontstaan in de continuïteit en uitvoering 

van het kwaliteitsbeleid door de grote inzet van uitzendkrachten. Procedures en protocollen raken sneller uit 

beeld of zijn onvoldoende bekend door de wisseling van mensen in teams. In 2019 hebben we op onderdelen 

onvoldoende de continuïteit kunnen waarborgen.  

• Ook zien wij dat de instrumenten, systemen en middelen die wij inzetten om kwaliteit, reflectie en verbeteren 

vorm te geven vaak niet als steunend worden ervaren maar als een last. Dat zien wij voor 2020 als een 

belangrijke opgave. Het nieuwe organisatieonderdeel Zorginhoud en dienstverlening kan hierin een belangrijke 

bijdrage leveren. Zoals het mobiliseren van de kennis en kunde binnen in de organisatie, het opstellen van 

heldere kaders en het signaleren, borgen en effectief inzetten van de benodigde sleutelfiguren, instrumenten  

en middelen om het zorgproces rond de individuele cliënt te optimaliseren. 

 

Leren van onderzoek naar cliëntervaringen 

Wat gaat goed 

• De keuze om het cliëntervaringsonderzoek frequenter en dynamischer te gebruiken dan eens in de drie jaar en  

dit onderzoek samen te brengen met de ondersteuningsplanbespreking is een goede geweest. Het instrument 

hiervoor ‘Dit vind ik ervan!’ dat we op advies van cliënten gebruiken, geeft ons handvatten om het gesprek met  

de cliënt over zijn wensen en mening te voeren en deze te gebruiken voor beeldvorming, afspraken en doelen 

van het ondersteuningsplan.  

• Medio 2019 zijn we van start gegaan met het breder bekend maken van deze nieuwe manier van 

cliëntervaringsonderzoek. Alle begeleiders worden getraind. Uiteindelijk is in 2019 met 40 cliënten deze nieuwe 

methode op gestructureerde wijze met de bijbehorende gesprekslijst uitgevoerd.  

• Daarnaast werden met ruim 80 cliënten nog de oude vragenlijst die in PlanCare beschikbaar is ingevuld.  

Deze toont een rapportcijfer van 8,5 als uitkomst maar is als hoeveelheid op het totaal te klein om duidelijke 

resultaten en uitkomsten uit op te maken. 
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• Tegelijkertijd zijn we door het “werken in de driehoek” ons meer bewust geworden van de verschillende rollen  

en verantwoordelijkheden, die cliënt, familie en medewerker hebben in het ondersteunen van de kwaliteit van 

bestaan. Het werken in de driehoek heeft de verbinding met cliënt en familie verbeterd. 

 

Wat kan beter 

• Met de resultaten van 2019 kunnen we nog te weinig. Zowel het intensiveren van het aantal uitgevoerde 

cliëntervaringsonderzoeken, als ook het leren van uitkomsten en resultaten verdient voor 2020 onze volle 

aandacht. 

• Naast “Dit vind ik ervan!’ kennen we ook andere manieren van het ophalen van cliëntervaringen, denk aan  

het goede gesprek bij LACCS. Het stroomlijnen van de verschillende instrumenten en hoe deze met elkaar te 

verbinden of te integreren nemen we hierin mee.  

• Als opvallende rode draad bij diverse kwaliteitsonderwerpen zien we dat onvoldoende of gebrekkige 

communicatie vaak een rol speelt, bijvoorbeeld bij klachten en meldingen. Gezien en gehoord worden mag  

niet alleen een belangrijke lijn zijn in onze koers, maar hoort onderdeel te zijn van ons dagelijkse handelen. 

 

Kritische zelfreflectie door teams 

Wat gaat goed 

• In het algemeen kunnen we stellen dat het bewustzijn op het belang van reflecteren in teams verbeterd is. 

• Er zit ook ontwikkeling en verbetering in vorm en inhoud, zo wordt er meer gebruik gemaakt van beschikbare 

feitelijke input, bijvoorbeeld teamverslagen en RI&E uitkomsten. Wij zien, dat daar waar de teamreflectie vast 

onderdeel geworden is van het werk, de medewerkers ook hun waardering uitspreken over de tijd en aandacht 

die zij hieraan kunnen besteden. 

 

Wat kan beter 

• Ondanks de geconstateerde verbetering vinden we dat we nog beter zouden moeten sturen op teamreflectie, 

zowel op inhoud als op proces. Inhoud: de cliënt moet nog meer centraal komen te staan.  

Proces: nog niet elk team weet op welke wijze zij teamreflectie continu kunnen gebruiken en benutten in de 

verbetercyclus. 

 

Overall blik 

Wij zien een belangrijke opdracht in het nog meer verbinden van onze opgaven op kwaliteit van bestaan en kwaliteit 

van arbeid. Het valt ons op, dat slechte of gebrekkige communicatie een van de belangrijkste verstoringen of 

tegenkrachten is in het realiseren van onze doelstellingen. Iedereen zou zich ambassadeur kunnen voelen en ook  

kunnen zijn van de hoofdlijn ‘Gezien en gehoord worden’. 

 

Wij denken dat werkplezier en vitaliteit van cliënten en van medewerkers elkaar kunnen versterken en ons een meer 

weerbare organisatie maken in tijden van krapte. Ruimte voor een groter zelf organiserend vermogen en voor lokale 

kracht zien wij hierbij als belangrijke onderlegger. 
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4.2 Samen versterken met innovatie als motor 

De zorg staat onder druk. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Het wordt steeds moeilijker om voldoende en kwalitatief  

goede medewerkers te werven en te binden. Hiermee staat ook de duurzame inzetbaarheid van mensen onder druk.  

Ook verandert de cliëntengroep. We zien dat de vraag naar woningen voor kinderen afneemt en er meer plekken nodig 

zijn voor ouderen. We zien ook dat mensen later bij ons komen wonen en zorgvragen complexer worden. En we zien dat 

de doorstroom stagneert in de middelbare levensfase. Dit alles leidt eveneens tot druk op teams en medewerkers en een 

toenemende vraag naar alternatieve oplossingen. Al met al nemen de kosten van personeel en organisatie aanpassingen 

om aan te sluiten bij ontwikkelingen exponentieel toe. Dit vraagt om een stevig fundament en scherpe keuzes en andere 

oplossingen dan we gewend zijn. Wij zien een aantal belangrijke opgaven voor 2020. 

 

Blijvend wonen op dezelfde plek is niet meer passend 

In het jaarrapport 2018 constateerden wij dat er steeds meer spanning staat op het matchen van mensen met een 

ondersteuningsvraag die op de wachtlijst staan met de open plekken die we hebben. In 2019 heeft de leegstand een 

record bereikt. We hebben daarom prioriteit gegeven aan het in beeld brengen van de open plekken en de actuele 

woonwensen. We hebben vanuit een multidisciplinair interventieteam gestuurd op goede en passende matching. 

Dit heeft op korte termijn bijgedragen aan een meer woningen in gebruik en minder mensen op de wachtlijst.  

Maar het vraagt meer. We willen inspelen op woonwensen van cliënten nu én in de toekomst. De vraag wordt anders, 

complexer en mensen worden ouder. Met ouder worden gaan ook andere aandoeningen en ziektebeelden gepaard,  

net als bij ieder ander. We hebben geconstateerd dat de huidige woonprofielen hier onvoldoende rekening mee  

houden. De doorstroom stagneert. Hierdoor is ook het evenwicht in de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten 

binnen één woning niet altijd in balans. Dit geeft extra druk op medewerkers, zowel op hun inzet als op de  

competenties die gevraagd worden.  

 

Dit alles maak dat wij kritisch naar ons aanbod aan woningen moeten kijken. Het vraagt aanpassing van de  

woonprofielen en van de wijze waarop wij woningen en cliënten matchen. Mensen gaan door verschillende fasen  

in hun leven. Bij deze fasen horen vaak verschillende ondersteuningsvragen en daarmee ook verschillende manieren  

van wonen. Levenslang wonen op dezelfde plek is niet meer passend. Hier willen we gerichter op sturen, waardoor 

cliënten in de verschillende levensfasen op de juiste plek met de juiste zorg wonen. Als we dit in gang zetten, ontstaat  

er ruimte om meer mensen passend te laten wonen. Cliënten voelen zich beter gezien en gehoord. Teams kunnen we 

optimaal toerusten passend bij het woonprofiel. Dit leidt op zijn beurt tot een beter financieel resultaat. 

 

Continuïteit van dienstverlening: behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

De druk op medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt is een groot thema en nieuw vraagstuk. Niet alleen bij ons,  

maar in de hele zorg. De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot, zeker in de provincie Utrecht.  

De inzet op het werven van nieuwe medewerkers is belangrijk maar biedt geen sluitend antwoord. De medewerkers 

zijn ons grootste goed en de sleutel tot behoud van kwaliteit en aanpassingsvermogen naar deze veranderende tijd. 

Behoud en duurzame inzetbaarheid van hen is onze grootste opgave. We zien dat ook de maatschappelijke druk 

bijvoorbeeld door mantelzorgtaken groot is. Goed en passend werkgeverschap vraagt in deze tijd andere, innovatieve 

en creatieve oplossingen. Hoe kunnen we meer flexibiliteit bieden en hoe kunnen we sociale en technologische 

innovaties hierin laten ondersteunen? Deze vernieuwing hebben wij nog niet voldoende vorm kunnen geven.  

In 2020 zetten we nog steviger in op de personele paragraaf. 

 

Toekomstbestendige en efficiënte organisatie 

Om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven leveren en onze doelen op een efficiënte wijze te behalen, hebben  

we in 2019 strategische keuzes gemaakt en voorbereidingen getroffen om de organisatie in 2020 op onderdelen 

aan te passen. We verdelen ons werkgebied daarmee in vier logische en qua omvang meer gelijke geografische  

gebieden (in plaats van de 'oude' zes regio's) en een dienst Zorginhoud en dienstverlening.  

Deze vier nieuwe gebieden verzorgen een ruim aanbod aan dienstverlening waar mensen wonen, werken en leven.  

Met de komst van Zorginhoud en dienstverlening kan elk gebied duaal sturen op de ontwikkeling van  

zorginhoudelijke thema's zoals methodieken en kwaliteit en de verbinding tussen inhoud en proces. 
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Teams en management in de gebieden worden vanaf januari 2020 ondersteund door het nieuwe onderdeel 

Bedrijfsvoering, waar structurele aandacht voor ‘de basis op orde’ is belegd. Vanuit deze rol gaan we het serviceniveau 

van de ondersteuning aan teams verhogen, zodat begeleiders, behandelaars en managers makkelijker hun werk kunnen 

doen. Dit wordt gecomplementeerd met het onderdeel Organisatie Ontwikkeling & Innovatie waar andere belangrijke 

ontwikkelthema's als Innovatie, Leren en Ontwikkelen en strategisch HR-advies deel van uit maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwe indeling biedt een steviger fundament om aan de ene kant de basis op orde te krijgen en te houden en  

aan de andere kant ook de lange termijn en strategie te bewaken. Juist in tijden van krapte, verloop van medewerkers  

en financiële druk is een goede balans hierin een uitdaging. 

 

Samenspel als voorwaarde 

Vanuit onze strategie “Podium geven aan samenspel” bouwen wij samen met anderen aan verbindingen en oplossingen 

die langdurig waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. De gevormde coalitie KOOS in Utrecht 

is een mooi voorbeeld van hoe partners en de gemeente elkaar vinden en de handen in één slaan om integrale zorg te 

bieden ieder vanuit zijn expertise. Door de veranderende context en de druk op de zorg kunnen we het niet meer alleen. 

Ook kunnen we niet meer alles doen wat we deden. In 2019 hebben we gekeken naar hoe ons brede palet aan 

dienstverlening zich verhoudt tot de in- en externe ontwikkelingen en welke afwegingen een rol spelen bij het maken 

van keuzes. Waar zijn wij goed in, wat is onze expertise en waar zijn anderen beter in? En hoe komen we in samenspel  

tot de meest kwalitatieve en rendabele oplossingen? In 2020 willen we nog meer invulling geven aan dit samenspel.  

We hebben geïnvesteerd in goede relaties en in het maken van nieuwe combinaties. Onze opgave voor 2020 ligt in het 

nog meer focus aanbrengen en strategisch sturen op de relaties en samenwerkingen die we aangaan. 

Ook bevorderen we het samenspel op het gebied van onderwijs en werkgeverschap. Meer verbinding met onze collega- 

zorgaanbieders en via Utrecht Zorg om elkaar te versterken en in gezamenlijkheid een antwoord te vinden op de krapte 

op de arbeidsmarkt. 
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De mogelijke gevolgen van Covid-19 voor Reinaerde 

In maart 2020 werden we allemaal opgeschrikt door de uitbraak van Covid-19 (het coronavirus). Wij hebben veiligheids- 

en gezondheidsmaatregelen voor cliënten en medewerkers genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

en de effecten te beperken. Wij volgen het beleid en de adviezen van de overheid en de branchevereniging. Dit heeft er 

toe geleid dat we zo goed als alle (kinder)dagbestedingscentra en logeren tijdelijk hebben moeten sluiten.  

Voor ambulante begeleiding en behandeling proberen we zoveel mogelijk alternatieve vormen van dienstverlening aan  

te bieden. Hiermee richten we alle aandacht op het beschermen van de gezondheid van cliënten die bij Reinaerde wonen. 

Dit heeft grote consequenties voor iedereen. Reinaerde heeft een crisisorganisatie ingericht naast de reguliere 

organisatie. Op deze manier streven we ernaar risico’s voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening, onze medewerkers, 

vitale processen in de ondersteuning, medezeggenschap, communicatie en de bedrijfscontinuïteit zo goed mogelijk te 

mitigeren met effectieve maatregelen. De gevolgen op middellange en lange termijn voor onze dienstverlening (nieuwe 

1,5-meter economie) zijn nog onbekend. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker en hebben naar 

verwachting doorwerking op onze bedrijfsactiviteiten.  

De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn: 

 

• Kwaliteit van bestaan (zorg & dienstverlening) 

De dienstverlening aan cliënten kan in veel situaties (dagbesteding, kinderdagcentra, logeren, behandeling en ambulante 

begeleiding) niet plaatsvinden zoals nodig volgens plan en het kwaliteitskader. Ook de begeleiding van cliënten die bij 

Reinaerde wonen is in veel situaties niet volgens onze kwaliteitscriteria en methodieken. Het adequaat werken in de 

driehoek cliënt, familie en organisatie is verstoord. De bezoekregeling weegt hierin ook mee. Dit brengt risico’s mee voor 

de kwaliteit van bestaan zoals onbegrip, spanning en daarmee toename van incidenten en crisissituaties op de woningen. 

 

• Kwaliteit van arbeid 

De dienstverlening door onze medewerkers wordt gekenmerkt door veel (fysiek) contact met cliënten en familie en het 

informele netwerk rondom de cliënt. Dit brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee voor onze medewerkers en 

daarmee ook het risico op uitval van een groot aantal medewerkers. Wij hebben diverse maatregelen getroffen (zoals 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, thuiswerken indien mogelijk, zo min mogelijk interactie tussen 

woningen onderling, mentale steun) om de gezondheid van medewerkers en cliënten te waarborgen en uitval van 

medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Weliswaar zal de duiding tussen thuiswerken, preventie op verzuim en 

verzuim zelf in relatie tot zowel kwaliteit als productiviteit van arbeid nader bestudeerd worden op de impact ervan  

op de bedrijfsresultaten.   

 

• Omzetverlies & extra kosten 

Door de tijdelijke sluiting van kindercentra, dagbestedingscentra, logeren en niet op locatie kunnen begeleiden en 

behandelen leidt ertoe dat we per maand circa € 3 mln. omzet niet volgens de beleidsregels kunnen declareren. 

 Dit is een substantiële omzetderving. Verder maken we extra kosten in verband met gebruik persoonlijke  

beschermingsmiddelen, inrichten van een Zorgeenheid, inhuur specifieke verpleegkundige zorg, uitbreiding  

geestelijke verzorging en andere mentale steun voor cliënten en medewerkers, digitale faciliteiten, projectcapaciteit  

voor de crisissturing; dit kost mogelijk ca. € 0,2 mln. per maand. Onze belangrijkste financiers (Zorgverzekeraars 

Nederland, VWS en de VNG) hebben schriftelijk bevestigd dat zij zorginstellingen zullen neutraliseren voor de negatieve 

financiële effecten die hieruit naar voren zullen komen. Er is zowel liquiditeitssteun als compensatie voor gederfde omzet 

en extra kosten toegezegd. Over de wijze waarop dit exact wordt vormgegeven zijn wij in gesprek met onze financiers.  

Dit risico wordt nauw geregistreerd en gemonitord op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.  

 

Hierin trekken we ook gezamenlijk op met onze zorgpartners en de branchevereniging. Dit is des te meer relevant 

aangezien er veel kruislingse cliëntrelaties zijn tussen de zorgpartners (onderlinge onderaanneming bijvoorbeeld in 

dagbesteding). Hiernaast heeft Reinaerde als gevolg van de spanning op de arbeidsmarkt een opgave om duurzaam 

financieel gezond te blijven. Daartoe is een pakket aan verbetermaatregelen (Keer het tij) gerealiseerd.  

Als gevolg van de inspanning op het beheersen van de coronacrisis zal de realisatie mogelijk enigszins doch beperkt 

getemporiseerd worden; dit zal naar verwachting geen materiële effecten hebben op de exploitatie en de 

financieringsconvenanten met de banken. Wij verwachten op korte en langere termijn geen liquiditeitsrisico en/of 

rendementsrisico voor de exploitatie 2020. 
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• Continuïteit 

De gesignaleerde risico’s en ingezette maatregelen vereisen veel inspanning van de ingerichte crisisorganisatie en van  

de aandacht van management, HR en business control rondom de teams. Dat vereist goede afstemming en agendering 

met andere relevante thema’s en projecten (Keer Het Tij) in de reguliere bedrijfsvoering die een verbetering van het 

financiële resultaat beogen. We verwachten beperkte temporisering en/of herprioritering van een aantal projecten.  

Op middellange en lange termijn hebben we meer onzekerheid over de wijze waarop wij onze bedrijfsactiviteiten 

kunnen uitvoeren (aanpassingen die mogelijk nodig zijn in zorg en dienstverlening) en de wijze waarop dit bekostigd 

wordt, zodat het rendabel uitgevoerd kan worden. Voor deze verkenningen trekken wij in onze branche gezamenlijk op.  

Op dit moment voorzien wij niet dat de impact materieel zal zijn en dat het de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten 

van Reinaerde in gevaar zal brengen. Daarom is de jaarrekening opgesteld onder veronderstelling van continuïteit. 

 

4.3 Nieuwbouw faseren en het financiële tij keren 

Negatief financieel resultaat: maatregelen getroffen om het tij te keren 

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het in balans brengen van de zorg- en vastgoedexploitatie en hebben  

we een sterke vermogenspositie gerealiseerd. Door de overspannen arbeidsmarkt in de provincie Utrecht en het niet 

voldoende kunnen binden van medewerkers is de inzet van uitzendkrachten in 2019 met 70% gestegen. Dit heeft geleid 

tot een verlies van € 4,3 mln. in 2019. Dit tekort is extra hoog door een aantal eenmalige versnelde afschrijvingen in 

verband met sloop en nieuwbouw. Daarvoor gecorrigeerd bedraagt het verlies € 2,5 mln. 

Reinaerde heeft een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie: hierdoor kon dit verlies worden opgevangen.  

Het gevolg is wel dat we niet meer voldoen aan de minimale cashflowratio die onze financiers vereisen voor het 

realiseren van het belangrijke renovatie- en nieuwbouwprogramma dat vanaf 2016 is aangevangen. De banken hebben 

voor het voortzetten van de eerder overeengekomen financiering een zogenoemde “waiver” verstrekt, waardoor de 

liquiditeitspositie niet in gevaar komt. 

 

Om het financiële tij te keren hebben we een pakket aan maatregelen in uitvoering: dit werpt positieve vruchten af. 

Maatregelen zijn onder andere gericht op het sneller bieden van passende woningen aan cliënten (minder leegstaande 

woonruimte of dagbestedingsplekken), verlagen van ziekteverzuim en invullen van vacatures, geen onrendabele 

dienstverlening meer accepteren en reduceren van de materiële kosten. 

 

Terugkijkend hadden we vorig jaar reeds de keuze gemaakt wijzigingen aan te brengen in de relatief kwetsbare en 

onrendabele dienstverleningsportfolio’s. Het is ons gelukt inzichtelijk te krijgen welke dienstverleningsvormen 

kwalitatief niet voldoend en/of onrendabel zijn en hoe hier plannen en maatregelen op te treffen om deze efficiënter 

te maken, in samenspel met andere (zorg)partijen efficiënter in te regelen of te beëindigen. Deze maatregelen sluiten 

aan bij onze strategische koers.  

 

In 2019 hebben we twee belangrijke vervangende nieuwbouwprojecten opgeleverd: Prins Hendrikweg te Woudenberg 

en Dennendalweg 2-4 te Den Dolder. In april 2020 is via woningcorporatie Viveste nieuwbouw voor cliënten opgeleverd 

aan het Spoor te Houten. Eveneens is gestart met de nieuwbouw van woningen aan de Cimbaalsingel te Nieuwegein.  

De financiers hebben het vertrouwen hierin uitgesproken en meerdere leningen bevestigd voor het realiseren van 

nieuwbouw. Belangrijk is dat het realiseren van nieuwbouw op Dennendal te Den Dolder niet stagneert, omdat deze 

nieuwbouw vanuit cliënt- en medewerkersperspectief hoogst urgent is. Bovendien draagt dit ook bij aan een meer 

gezonde exploitatie.  

 

Met de financiers is in maart 2020 overeenstemming bereikt om deze nieuwbouw volgens planning te realiseren. 

Reinaerde verwacht voor ongeveer € 17 mln. aan leningen aan te trekken voor nieuwbouw. Wij kiezen wel voor 

temporiseren van enkele nog te starten nieuwbouwprojecten. Wij verwachten dat we medio 2020 het financiële 

tij kunnen keren. Daarna kunnen ook andere nieuwbouwprojecten weer opgestart worden. 
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5. Spiegelbeeld 
 

 

  

Michiel Heinsbroek en Antoine Riesewijk 
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5.1.1 Medezeggenschap cliënten en familie 

Lokale medezeggenschap cliënten 

Cliënten en hun vertegenwoordigers praten bij Reinaerde mee over de zorg. Dat doen ze in cliëntenraden (lokaal en 

regionaal) en in huiskamer- en bewonersoverleggen. We hebben gesproken over heel veel zaken, zoals werk/huisregels, 

sollicitaties van diverse medewerkers, nieuwbouw en verhuizingen, financiën, welzijnsbudget, gezonde voeding,  

vitaliteit, het Cliëntervaringspunt, social media en werkafspraken. De laatste maanden van het jaar waren spannend voor 

de cliëntenraad van woning Selma Lagerlöfweg in Woerden. Zij hield zich intensief bezig met de toekomst van de woning. 

Blijft deze bestaan of niet? En wat zijn de gevolgen voor de bewoners? Daarnaast moest de raad zorgen dat zij invloed 

bleef houden op de besluiten die genomen moesten worden. Deze kwestie loopt in 2020 door. 

 

Centrale medezeggenschap cliënten en vertegenwoordigers 

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten. We bewaken de invloed die cliënten hebben op  

de ontwikkelingen en besluiten die hen aangaan. In de CCR zitten cliënten én vertegenwoordigers van cliënten. De twee 

groepen vergaderen apart maar werken nauw samen. De CCR heeft in 2019 zeven keer met de bestuurder overlegd.  

De raad heeft een financiële commissie. Deze commissie bespreekt regelmatig het financiële beleid van Reinaerde. 

Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk geld ten goede komt aan cliënten. 

De vergaderingen met de bestuurder worden in de CCR voorbereid. Ambtelijk secretaris Wim Eggens ondersteunt de CCR 

in het werk. 

5.1.2 Samenstelling 

In de CCR hebben de volgende cliënten zitting: In de CCR zitten de volgende vertegenwoordigers van 

cliënten: 

Stiena Emo Robert de Bruijne 

Nico Fonville Bas Jonker (voorzitter) 

Vincent Groot Marcel Kaijen 

Jan van de Pol Jolanda Klein Entink 

Jacqueline Rouwenhorst (voorzitter) Rinus de Lange 

 Erwin Pijper 

 Diederick Wouters 
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5.1.3 Cliënten staan centraal 

Adviezen 

De centrale cliëntenraad (CCR) heeft in 2019 advies uitgebracht of gesproken met de bestuurder over het navolgende: 

- De jaarrekening 2018 is besproken in de financiële commissie. Daarbij is de afspraak gemaakt dat bij een positief 

resultaat er afspraken worden gemaakt met de CCR over de bestemming van een gedeelte van dat resultaat.  

Dit zou bijvoorbeeld het welzijnsbudget kunnen zijn. 

- Logeerplekken voor kinderen en jeugd. 

- Oprichting en participatie door Reinaerde in KOOS (Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké hebben 

  samen in KOOS een coalitie gevormd voor het verlenen van specialistische jeugdhulp binnen de gemeente Utrecht). 

- De conceptregeling Privacy is becommentarieerd. 

- Organisatie in ontwikkeling, beweging realiseren. Een goede samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen 

  en tussen de medewerkers, was een belangrijk thema in ons advies. 

 

Financiën 

De CCR vindt dat Reinaerde alles op alles moet zetten om een goed werkgever te zijn en aantrekkelijk te zijn voor 

cliënten. Dat is dé manier om uit de financiële problemen te komen. Een aandachtspunt in het kader van financiën  

was het Welzijnsbudget. Er is ook gekeken naar de besteding van het budget. 

 

Aandacht 

De CCR Cliënten heeft in het afgelopen jaar onder de lokale raden onderzocht hoe zij over “aandacht voor cliënten” 

denken. Uit het onderzoek blijkt, dat cliënten wel aandacht krijgen. De één is daar tevreden over de ander niet. 

Dat verschilt bijna per cliënt. Opvallend is dat de begeleider centraal staat als het gaat om het geven van aandacht.  

De CCR Cliënten vindt dat de cliënten centraal dienen te staan. Daar wil de CCR de komende tijd mee aan de slag. 

 

Samenwerking 

Goede medezeggenschap in een organisatie als Reinaerde is alleen mogelijk bij een goede samenwerking tussen de 

organisatie en de cliëntenraden. De samenwerking was een agendapunt in 2019 en hierover zijn gezamenlijke  

afspraken gemaakt. 

5.1.4 Feedback en bevindingen 

Wat vindt u van de wijze waarop het rapport tot stand wordt gebracht? 

De CCR ziet een positieve ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren en zijn er meer onderwerpen vanuit de 

regio’s aangedragen. Door de verschillen in de uitwerking vanuit de regio’s is het wel moeilijk te vergelijken.  

De CCR heeft liever een overzichtelijke opsomming en meer aandacht voor verbeteringen.  

 

Is de stem van de cliënt en de medewerker zichtbaar/herkenbaar?  

Deze vraag ziet de CCR vooral in het licht van het proces van medezeggenschap in 2019. De CCR is van mening dat  

zij wel geïnformeerd wordt, maar regelmatig te laat. Ook wordt de CCR vaak niet meegenomen in het proces.  

De CCR kan dan niet de stem van de cliënt en de medewerker voldoende laten horen en steunen. De CCR heeft in het 

1e halfjaar hard gewerkt om de lokale medezeggenschap van de Cimbaalsingel te Nieuwgein te steunen zodat zij mee 

konden praten over inrichting en uitwerking van de nieuwbouwplannen. De doorgevoerde wijziging van de bestemming 

van de doelgroep voor het nieuwbouwplan Annie MG Schmidtstraat in Utrecht, is als mededeling afgedaan terwijl daar 

advies voor had moeten worden aangevraagd. Ook bij de ontwikkelingen op de Selma Lagerlöfweg in Woerden is de  

CCR te laat ingeschakeld. De CCR ziet het als wens en verbeterpunt om eerder betrokken te zijn bij mogelijke problemen.  

De CCR heeft zijn interne overleg uitgebreid om beter in te kunnen inspelen op de actualiteiten.  

Eind 2019 is er nadrukkelijk aandacht geweest voor de verhouding lokale medezeggenschap en centrale medezeggen-

schap en de samenwerking tussen CCR en bestuur. Dit heeft geleid tot hernieuwde afspraken met de bestuurder en een 

gezamenlijke bekrachtiging als uitkomst voor 2020 en volgende jaren.  
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Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport?  

In het jaarrapport wordt de boodschap van Reinaerde uitgedragen en komen de cliënten en medewerkers naar ons 

oordeel onvoldoende aan bod. Wat zijn de werkelijke effecten geweest van de inspanningen die de organisatie heeft 

gedaan om het welzijn van de cliënt en de begeleiders te verbeteren? De CCR vindt het wel een heel positief verhaal 

met te weinig kritische blik naar eigen functioneren. Vooral het laatste half jaar is door CCR minder positief beleefd.  

Ook het feit dat Reinaerde er financieel niet goed voor staat is amper terug te vinden in het rapport. 

 

Wat is uw beeld van de opvolging en voortgang van de verbeterprioriteiten van vorig jaar?  

Er waren drie belangrijke verbeterpunten: driehoekskunde, teamreflectie en medezeggenschap op alle niveaus.  

De CCR  vindt het werken vanuit de driehoekskunde belangrijk. Op een aantal locaties, zoals De Heygraeff, is dit  

goed doorgevoerd. Van de andere locaties heeft de CCR geen goed beeld. De regio’s koppelen hier wel positief  

over terug. Dat is mooi.  

Het aantal teamreflecties groeit en nog belangrijker, ook het besef dat dit instrument bijdraagt aan verbetering. 

In hoeverre de teamreflecties zijn doorgevoerd is bij de CCR niet bekend. Ten aanzien van de medezeggenschap  

op alle niveaus merkt de CCR op dat de communicatie en samenwerking tussen de CCR en de lokale raden nog  

niet optimaal werkt. Dit geldt ook voor de CCR en de bestuurder. In het kwaliteitsrapport wordt positief over de  

lokale medezeggenschap gesproken. Het beeld van de CCR hierover is echter wisselend.  

De CCR beaamt dat als het gaat om de directe zorgverlening de familie en vertegenwoordigers deze zorg als goed  

ervaren en dat zij blij zijn met de zorg. Tegelijkertijd is de individuele stem van de cliënt en zijn familie in de  

organisatie van deze zorg beperkter. De CCR ziet een taak voor Reinaerde om hier beter over te communiceren 

met cliënten en familie.  

 

Welke verbeterpunten hebben, gezien de in- en externe ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan,  

dit jaar prioriteit voor Reinaerde?  

Praten over medezeggenschap is niet voldoende. Medezeggenschap moet in het systeem van de managers en de 

bestuurder zitten. Daar zal het komende jaar nog veel in moeten worden verbeterd. De medezeggenschap moet  

vaker samen met de organisatie optrekken in de besluitvorming en bij voorkeur in het daarvoor liggende traject.  

Adviserend, motiverend, steeds met het belang van de cliënt voor ogen. Co-creatie is de methode die de CCR  

voor ogen staat. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces  

en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of koers. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, enthousiasme, 

daadkracht en focus op resultaat. De CCR en de bestuurder hebben nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en 

bekrachtigd voor 2020 en volgende jaren.  

 

Ook de lokale medezeggenschap dient een impuls te krijgen. De CCR vraagt de organisatie om het initiatief te nemen  

om de lokale medezeggenschap beter van de grond te krijgen. Ook de CCR zal zich in 2020 moeten inspannen om  

ervoor te zorgen dat de aansluiting met de lokale raden wordt verbeterd. 

 

Tot slot: de organisatie stelt de cliënt centraal en dat is terecht. Vanuit de medezeggenschap stellen wij daarnaast  

ook de medewerker centraal. Want een gemotiveerde medewerker bepaalt de kwaliteit van de zorg en daar is de 

cliënt bij gebaat. Een stabiel team heeft een positieve invloed op de cliënten.  

De CCR is van mening dat bezuinigen op direct cliënt gerelateerde kosten niet motiverend werkt en zoveel mogelijk  

moet worden voorkomen.  

De CCR wijst erop dat het investeren in medewerkers betere resultaten oplevert om ervoor te zorgen dat op korte  

en lange termijn de financiële positie van de organisatie verbetert. 
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5.2.1 Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die zijn gekozen door hun collega’s. Het mooie en belangrijke  

aan het werk van de OR is, dat je met de bestuurder overlegt over onderwerpen die alle medewerkers aangaan.  

Omdat er veel verschillende onderwerpen zijn, die ook nog eens flink wat kennis en voorbereiding vragen, heeft de OR 

een aantal werkgroepen: de werkgroep Arbo-sociaal voor onderwerpen die te maken hebben met de CAO, veiligheid, 

gezondheid en Arbo; de werkgroep Financieel-Organisatie voor onderwerpen die te maken hebben met begroting, 

uitgaven, plannen, veranderingen in de organisatie en bouwplannen en de werkgroep communicatie en relaties voor 

onderwerpen die te maken hebben met intranet, verslagen en nieuwsbrieven. De voorzitter en de vicevoorzitter worden 

gekozen door leden van de OR. Ambtelijk secretaris Henri Surquin ondersteunt de ondernemingsraad in het werk. 

 

5.2.2 Samenstelling 

Tineke van Asselt (lid) 

Ilona Beijloo (lid) 

Marco Boere (vicevoorzitter) 

Ad van Dijk (lid) 

Adrie van Helden (lid) 

Ron Hortensius (lid) 

Marieke Klomp (lid) 

Bas van der Marck (lid) 

Klaas-Jan van der Meer (lid) 

Joost Niesthoven (voorzitter) 

Jarno Wildner (lid) 

 

 

 

Marieke en Bas hebben in het laatste kwartaal hun 

plek ter beschikking gesteld. Daardoor ontstond er een 

tekort aan het benodigd aantal bemenste zetels. 

Er zijn daarom tussentijdse verkiezingen gehouden die 

zes nieuwe leden bracht.   

Vanaf medio januari 2020 zijn we op volle sterkte. 
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5.2.3 Gefocust en actief 

In 2019 hebben de OR en het bestuur 12 keer een overlegvergadering gehad, waarvan één in aanwezigheid van twee 

leden van de raad van toezicht. Een belangrijk thema was de financiële situatie waarin Reinaerde verkeert en waar de 

organisatie snel en structureel uit moet komen. Daartoe heeft Reinaerde een reeks van 'Keer het Tij-sessies’ met 

sleutelfiguren opgezet. Zaken als het terugdringen van het aantal uitzendkrachten, het binnenhalen en gezond houden 

van medewerkers en het creëren, benutten en het delen van kansen zijn besproken en aangejaagd. Er neemt een OR-

delegatie actief deel aan deze sessies, omdat de continuïteit en levensvatbaarheid van de organisatie binnen het  

domein valt van de ondernemingsraad. 

 

Voorafgaand aan de formele overlegvergadering is er telkens een agenda-overleg waarbij de agenda in gezamenlijkheid 

wordt opgesteld door het dagelijks bestuur van de OR, de bestuurder, de adviseur Ontwikkeling en Personeel en de 

ambtelijk secretaris medezeggenschap. 

Tweemaandelijks vergadert de OR om de overlegvergadering voor te bereiden en voorgenomen besluiten door te spreken. 

De werkgroepen nemen de besluiten door en leggen deze voor aan de gehele OR. We gebruiken hiervoor het zogenoemde 

BOB model. Het model kent drie fases: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Hierdoor ga je kritisch kijken 

naar de manier waarop je tot een oordeel en besluit komt en wat er eventueel nog nodig is om het beeld te 

verduidelijken. 

 

Informatie, advies, instemming en initiatief:  

 Privacy werknemers en vrijwilligers. 

 Vacature strategisch adviseur veiligheid en preventie. 

 Reflectie op kwaliteitsrapport 2018. 

 Voortgang dialoog gesprekken op verschillende locaties.  

 Voortgang in de verschillende HR-projecten.  

 Voortgang overleg met vakbonden. 

 Privacyverklaring en regeling gegevensverwerking; het betreft zowel medewerkers en vrijwilligers 

 Vacature strategisch adviseur arbeid veiligheid, tevens preventiemedewerker 

 Dialoog werkbeleving; voortgang gesprekken op verschillende Reinaerde locaties 

 Recruitment van nieuwe collega’s, ontwikkelbudget, ontwikkeling in nieuwe functies; voortgang. 

 Vakbonden: de voortgang van het structurele overleg in Dennendal te Den Dolder. 

 KidzTower Nieuwegein; adviesaanvraag en harmonisatie CAO’s Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg.  

 MedTzorg; de evaluatie en voortzetting inhuur diensten. 

 Bereikbaarheid van de gedragskundige inzet buiten kantoortijden. 

 Samenwerking arbodienst ‘Arbobutler’ en herziening verzuimbeleid. 

 Inzetbaarheidsbeleid Veilig, gezond en vitaal werken. 

 Ontwikkelingen op het gebied van beloningsdifferentiatie. 

 Eerste rapportages uit de dialoog werkbeleving. 

 Conclusies in het jaarverslag 2018 Klachtencommissie medewerkers. 

 Conclusies in het jaarverslag 2018 Vertrouwenspersoon. 

 Voortgang en uitkomst werving en selectie vacature strategisch bestuursadviseur. 

 Voortgang werving en selectie strategisch manager regio Zeist. 

 Organisatieontwikkeling en aanpassingen passend bij de strategie 2019 – 2021. 

 Generatiepact. 

 Evaluatie gedragscode.  

 Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

 Gunningstraject en voortgang ‘KOOS’, het samenwerkingsverband van Reinaerde, Altrecht, de Opvoedpoli,  

De Rading en Youké, waarin specialistische jeugdhulp wordt geleverd in de gemeente Utrecht.  

 Interim manager Regio Zeist 

 Samenstelling en benoeming Interne Bezwaar Commissie (IBC) 

 Reinaerde jaarplan 2020 sessies en de rol van de OR. 

 Project 24-uurs verpleegkundigen team. 

 Uitvoering beloningsdifferentiatie. 
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 Organisatieontwikkeling. 

 ‘Keer het Tij’ sessie, t.b.v. het weer (financieel) gezond maken van Reinaerde. 

 Nieuwbouw ‘Het Spoor’. 

 Deelname van Reinaerde aan het landelijk onderzoek ‘Flexwerken in de Zorg’. 

 Tussentijdse verkiezingen OR, omdat het huidige aantal onder het reglementaire quorum ligt. 

 CAO onderhandelingsakkoord. 

 CAO acties landelijk en bij Reinaerde. 

 

Een belangrijk doel voor de organisatie in 2019 was om op efficiënte wijze te werken aan de strategische doelen uit de 

koers 2019-2021. Eén ambitie was de aanpassing van een flink aantal organisatieonderdelen. De bestuurder heeft de  

OR zowel formeel als informeel meegenomen in deze ontwikkeling. De OR heeft actief het contact opgezocht met 

management en medewerkers om hen te horen en hun signalen mee te nemen in het overleg met de bestuurder. 

Tijdens dit overleg was er ruimte om de signalen, te weten de zorgpunten en ook de kansen, met elkaar te delen. 

Concreet betekende dit dat de OR in 2019 actief deelnam aan de diverse lokale 'dialoog werkbeleving -sessies' en aan  

de 'Keer het Tij-sessies'. Daarnaast waren er diverse voorgenomen besluiten (zie de lijst hierboven), waarover de OR 

 een advies of instemming heeft gegeven. 

5.2.4 Feedback en bevindingen 

Zorgen voor een goede kwaliteit van bestaan voor de cliënt, toegeruste medewerkers en transparante inhoudelijke en 

financiële verantwoording zijn de belangrijkste elementen in het jaarrapport van Reinaerde. Als leidraad bij de reflectie 

hebben we een aantal (deels dezelfde) vragen opgesteld voor zowel de interne reflectie door het strategisch 

management, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht, als voor de externe visitatie.  

 

Wat vindt u van de wijze waarop het rapport tot stand wordt gebracht? 

De OR vindt het goed dat het rapport is gekoppeld aan de strategie, waarin de zorg voor een goede kwaliteit van 

bestaan voor de cliënt als uitgangspunt wordt gesteld. 

 

Is de stem van de cliënt en de medewerker zichtbaar/herkenbaar? 

Wat de OR betreft zou de stem van de medewerker veel meer zichtbaar naar voren mogen komen in het rapport, want 

uiteindelijk maken we met zijn allen de kwaliteit. En dat mag worden genoemd op de wijze waarop in het rapport 

cliënten worden aangehaald. Voor veel medewerkers was 2019 een pittig jaar als gevolg van de toegenomen werkdruk, 

een toename van afwijkingen van de afgesproken roosterspelregels, en (deels in samenhang daarmee) een dreigende 

onbalans tussen werk en privé.  

 

Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport? 

Het rapport is gekoppeld aan de strategie, maar in de uitwerking en concretisering van de resultaten wordt het geschetste 

beeld wat ‘wollig’, aangezien de strategie ‘ruim’ is opgezet. Tegen de achtergrond van de financiële urgentie het tij te 

keren, die in de loop van 2019 alsmaar merkbaarder wordt, had de OR graag een helderder beeld gehad van wat er 

concreet was bedacht voor 2019 en wat er concreet was gerealiseerd. Nu is het ietwat ‘rooskleurig’ opgetekend. 

 

Wat is uw beeld van de opvolging en voortgang van de verbeterprioriteiten van vorig jaar? 

Nergens in het conceptrapport worden de verbeterprioriteiten van 2018 genoemd. Onduidelijk is of dit dus is opgepakt. 

Bij de strategische visie staat wel uitgelegd dat de jaardoelen daaruit voorkomen. Maar specificatie van de jaardoelen 

ontbreekt. Er wordt in het rapport aangegeven dat in 2020 zaken anders worden gedaan, maar er wordt geen 

onderbouwing aan gegeven.  

 

Welke verbeterpunten hebben, gezien de in- en externe ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan, dit jaar 

prioriteit voor Reinaerde?  

Deze verbeterpunten vanuit 2019 voor 2020 staan wel beschreven, maar verspreid door het rapport en niet als echte 

opgave voor 2020. Zoals het opteren voor meer rendabele dienstverlening, het aanpakken van leegstand, het terug-

dringen van het verzuim, idem van de PNIL en het verbeteren van de communicatie richting cliënt en medewerker. 

De OR ziet graag een concretisering van de opgave voor 2020. Voor de OR heeft het normaliseren en dus het verlagen 

van de werkdruk van medewerkers de hoogste prioriteit. 
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5.3.1 Raad van toezicht 

Governancecode Zorg is uitgangspunt 

Cliënten ontvangen professionele begeleiding en zorg die past bij wet- en regelgeving. Goed bestuur en toezicht zijn 

belangrijke voorwaarden voor het realiseren van goede zorg. Bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden 

hanteren bestuur en raad van toezicht (RvT) de Governancecode Zorg. Deze is gebaseerd op een zevental principes.  

Het eerste principe luidt: ‘De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van  

goede zorg aan cliënten.’ De andere principes gaan onder andere over aandacht voor waarden en normen en een open 

aanspreekcultuur en over de rollen en verantwoordelijkheden van bestuur en RvT. 

5.3.2 Samenstelling 

Naam C.W. (Cees) Meijers (1953) 

Woonplaats Amersfoort 

Rol en commissie lidmaatschap 

• voorzitter raad van toezicht vanaf januari 2017 

• voorzitter remuneratiecommissie vanaf januari 2017 

Profiel Gezondheidszorg 

Hoofdfunctie voormalig bestuurder Meander Medisch Centrum 

 

Naam dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (1961) 

Woonplaats Amsterdam/Utrecht 

Rol en commissie lidmaatschap 

• voorzitter auditcommissie bedrijfsvoering en financiën vanaf januari 2016 

• lid remuneratiecommissie vanaf januari 2017 

• lid raad van toezicht Carante Groep vanaf september 2017 

• vicevoorzitter raad van toezicht vanaf mei 2018 

Profiel Bedrijfsvoering 

Hoofdfunctie Christel Deckers organisatieadvies, bedrijfsvoering, digitalisering (ICT) en governance  

Nevenfuncties 

• Trimbos Instituut: 

   lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie vanaf december 2016 

   vicevoorzitter raad van toezicht vanaf juli 2019 

• ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs: 

   lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie vanaf september 2017 

• Raphaëlstichting: 

   lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie vanaf december 2017 

• Máxima Medisch Centrum: 

   lid raad van toezicht vanaf maart 2019 en lid auditcommissie vanaf maart 2019 (voorzitter auditcommissie vanaf 

   januari 2020) 

• Marente: 

   vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie vanaf mei 2019 

• NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn): 

   ambassadeur voor Noord-Holland vanaf juni 2015 

• NIAZ auditor vanaf mei 2014 
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Naam J.T.M. (Jan) Menting (1958) 

Woonplaats Oostvoorne 

Rol en commissie lidmaatschap 

• lid raad van toezicht vanaf januari 2016, op voordracht van centrale cliëntenraad 

• voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid vanaf mei 2018 (lid vanaf januari 2016) 

Profiel Gezondheidszorg 

Hoofdfunctie Landelijk Ambassadeur Zorg voor de Jeugd (in opdracht van; VNG, VWS, J&V, OC&W, landelijke 

cliëntorganisaties, landelijke beroepsorganisaties en gezamenlijke Jeugdhulpbranches) 

Nevenfuncties 

• voorzitter raad van commissarissen Breedband Drechtsteden 

• voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs Dordrecht 

 

Naam drs. J.C. (Johan) van Houwelingen MCM (1977) 

Woonplaats Houten 

Rol en commissie lidmaatschap 

• lid raad van toezicht vanaf januari 2017 

• lid auditcommissie bedrijfsvoering en financiën vanaf mei 2018 

Profiel Bedrijfsvoering, vastgoed 

Hoofdfunctie AAG, raad van bestuur 

Nevenfuncties raad van bestuur voorzitter Stichting JCI Houten (beheerstichting) 

 

Naam drs. L.M. (Leonique) Niessen (1967) 

Woonplaats Hilversum 

Rol en commissie lidmaatschap 

• lid raad van toezicht per mei 2018 

• lid commissie kwaliteit en veiligheid vanaf mei 2018 

Profiel Kwaliteit en veiligheid 

Hoofdfunctie Directeur-bestuurder a.i. Nictiz vanaf september 2019 

Nevenfuncties 

• lid raad van toezicht Equipe Zorgbedrijven 

• lid raad van commissarissen Ziekenhuis Bernhoven, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 

• lid raad van toezicht Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant 

• lid raad van toezicht Erasmus Trustfonds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Jan Menting, Christel Deckers, Johan van Houwelingen, Cees Meijers, Ella van Lingen en Leonique 

Niessen 
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5.3.3 Zingeving als onderdeel van goede zorg 

De voltallige raad van toezicht (RvT) vergadert zes keer per jaar. In 2019 zijn leden Christel Deckers en Jan Menting 

herbenoemd ten behoeve van hun tweede zittingsperiode. Voor het komende jaar is een trainee een leerervaringsplek 

aangeboden. Als tegenprestatie levert de trainee een bijdrage op het gebied van digitalisering en ICT. In het kader van 

leren van elkaar nemen de leden jaarlijks een keer deel aan elkaars commissievergadering. Elk jaar hebben centrale 

cliëntenraad, ondernemingsraad, strategisch team, raad van toezicht en bestuur een gezamenlijke themabijeenkomst.  

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp ‘Zingeving’, dat wij zien als onderdeel van goede zorg.  

Om hun rol als toezichthouder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er jaarlijks een zelfevaluatie gedaan.  

Ook werkbezoeken helpen de raad van toezicht in het krijgen van een zo goed mogelijk beeld van Reinaerde.  

Daarnaast wordt met regelmaat een actueel thema besproken aan de hand van een presentatie door een interne of 

externe gastspreker. 

 

De RvT toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij Reinaerde betrokken personen 

en organisaties zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. 

Het bestuur besprak met de RvT de strategie, prestaties, risicobeheersing en control. Hierover legt het bestuur via 

quadrimesterrapportages gestructureerd, schriftelijk en met mondelinge toelichting, verantwoording af aan de RvT.  

Deze rapportages worden ook gebruikt in de besprekingen met de CCR en de OR. Het bestuur heeft in 2019 enkele 

keren met leden van de raad een klankbordgesprek gevoerd. 

 

De RvT kent verder drie commissies; de auditcommissie bedrijfsvoering en financiën, de commissie kwaliteit en  

veiligheid en de remuneratiecommissie. Dit jaar is besloten de rol van de vicevoorzitter te koppelen aan het 2e lid  

van de remuneratiecommissie. Deze rol rouleert jaarlijks. De voorzitter en vicevoorzitter van de RvT hebben, als 

remuneratiecommissie, jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Daarin beoordelen zij de prestaties 

van het bestuur. Het gesprek waarin de RvT de bereikte resultaten onder verantwoordelijkheid van de bestuurder  

positief beoordeelde, vond plaats in november. 

 

Besluiten, goedkeuring & klankbord 

De RvT en haar commissies hebben in 2019 de volgende onderwerpen behandeld: 

 

auditcommissie bedrijfsvoering en  

financiën 

commissie kwaliteit en veiligheid remuneratiecommissie 

Quadrimesterrapportages, 

vanuit financieel oogpunt 

Quadrimesterrapportages, vanuit 

kwaliteitsoogpunt 

functioneren van het 

bestuur 

jaarrekening 2018 

managementletter 2019 

kaderbrief 2019 

begroting 2020 

jaarrapport 2018 classificatie rechtspersoon 

voortgang strategie 2019-2021, vanuit 

financieel oogpunt 

voortgang strategie 2019-2021, 

vanuit kwaliteitsoogpunt 

WNT bezoldiging bestuur 

en raad van toezicht 

(richtlijnen NVTZ) 

financiering nieuwbouw 

voortgang financieel 

maatregelenpakket  

 

prismaonderzoeken, klachten en 

inspectiemeldingen 

kwaliteitstoezicht Wmo van GGD 

regio Utrecht 

educatie en  

zelfevaluatie raad van 

toezicht 

accountantsverslag 2018 

controleplan 2019 van de accountant 

jaarverslagen van diverse 

commissies 

trainee in raad van 

toezicht 

nieuwbouw- en verbouwplannen 

vanuit het programma Leefomgeving 

dialoog werkbeleving (voorheen 

tevredenheidsonderzoek) 

regeling RvT bij langdurige 

afwezigheid 

oprichting en aanbesteding KOOS strategische keuzes 

dienstverlening 

strategische samenwerking 

regeling wijziging BTW per 

januari 2020 

benchmark Care 2019 loondifferentiatie  
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5.3.4 Feedback en bevindingen 

Wat vindt u van de wijze waarop het rapport tot stand wordt gebracht? 

De RvT herkent de strategische koers “Podium geven aan samenspel”, met daarin de vier hoofdlijnen in het rapport.  

In het rapport is een duidelijk onderscheid te zien in wat cliënten en medewerkers zelf uit de regio’s rapporteren en  

wat de Reinaerde-brede uitkomsten zijn. Door deze brede betrokkenheid en inbreng is het echt een rapportage van  

de werkorganisatie. Dit maakt wel dat de hoofdstukken niet allemaal op dezelfde wijze zijn geschreven, hier heeft 

Reinaerde bewust voor gekozen. Het is daarmee een goed leesbaar en toegankelijk rapport geworden. 

  

Is de stem van de cliënt en de medewerker zichtbaar? 

Door de genoemde werkwijze waarbij medewerkers en cliënten zelf zijn gevraagd om te rapporteren over de  

uitkomsten op diverse onderdelen komt dit goed naar voren in het rapport. Tegelijkertijd blijft het in een grote 

organisatie met al zijn pluriformiteit een uitdaging om ook in informele zin en in de beleving van ieder goed in  

gesprek te blijven.  

De RvT ziet dat de verschillende overlegvormen met elkaar een nieuwe beleidslijn ontwikkelen die gericht is op  

optimale betrokkenheid van cliënten, naasten en medewerkers. 

 

Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport? 

Het geschetste beeld is positief en er klinkt ambitie in door om het nog beter te doen. De nadruk van de inzet  

binnen Reinaerde ligt nog altijd op het primaire proces rond de cliënt. Reinaerde staat hierbij open voor vernieuwende 

samenwerking bijvoorbeeld via een nieuw verband als KOOS in Utrecht. Er zijn ook andere ambitieuze projecten in 

wording en gerealiseerd als het gaat om nieuwe woningen voor cliënten. Ook lezen we tussen de regels door de 

verbeterpunten op de verschillende thema’s. In hoofdstuk 4 is expliciete aandacht voor dat wat beter kan.  

 

Een belangrijke reflectie van de RvT hierbij is de noodzaak om deze verbeterpunten met elkaar, ieder vanuit de eigen  

rol en verantwoordelijkheden helder en inzichtelijk te maken en tegelijkertijd realistisch te zijn in wat we als Reinaerde 

nastreven en in wat we waar kunnen maken. De krappe arbeidsmarkt is een grote zorg en heeft duidelijk invloed op  

het realiseren van de doelstellingen in het primair proces. De RvT benadrukt dat dit geen excuus mag zijn om de  

basisvoorwaarden voor kwaliteit op orde te houden, maar het zorgt wel voor belemmeringen en kwetsbare situaties.  

Ook de financiële situatie waar Reinaerde zich in bevindt, deels ten gevolge van de krapte op de arbeidsmarkt,  

maakt dat het maken van keuzes en het stellen van de juiste prioriteiten essentieel is. Het positieve beeld moet in 

samenhang gezien worden met de financiële knelling, die gepresenteerd wordt in de jaarrekening. 

 

Wat is uw beeld van de opvolging en voortgang van de verbeterpunten van vorig jaar? 

Een belangrijk speerpunt is het implementeren van driehoekskunde. We zien dat in de regio’s veel aandacht is besteed 

aan de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt, familie en professional, op een wijze die aansluit bij de lokale situatie. 

Naast de constatering in het jaarrapport dat er verbeteringen te zien zijn op inhoud en proces, vinden wij ook dat bij  

de teamreflecties goede stappen zijn gezet en dat het reflecteren van de teams in toenemende mate als een positieve 

ondersteuning in het werk wordt gezien. De aandacht voor het perspectief van de cliënt in de teamreflecties is een 

verbetering en vraagt ook nog verdere verbetering. 

 

De kracht van samen was vorig jaar en is ook dit jaar voor ons als RvT een hele belangrijke pijler. De maatschappij  

vraagt ons om een passende en adequate manier van dienstverlening te ontwikkelen. Door samenwerking met  

partners te intensiveren en te vernieuwen wordt er gewerkt aan het behouden en vernieuwen van kwaliteit en  

duurzame zorgnetwerken. Het is de kracht van Reinaerde dat zij open staat voor vergaande samenwerking en ook 

actief de verbinding zoekt tussen dat waar zij zelf goed in is en dat wat anderen beter kunnen. KOOS in Utrecht is 

exemplarisch hiervoor en wij zien dit op veel meer terreinen (dit komt in dit rapport niet in de volle breedte aan  

de orde).  
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Welke verbeterpunten hebben, gezien de in-en externe ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan, dit jaar 

prioriteit voor Reinaerde? 

 

De RvT ziet drie belangrijke kernopgaven voor 2020.  

 

 Allereerst is het op orde brengen van de financiën een belangrijke basisvoorwaarde om verder te ontwikkelen  

en te verbeteren op kwaliteit. Het vraagt om het structureel verankeren van de uitkomst van de financiële 

maatregelen waaronder het rendabel maken van de dienstverlening, het zorgen voor passende woonprofielen 

en een hierop goed toegerust team om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.  

 De tweede kernopgave als impuls voor kwaliteit is het versterken en verdiepen op faciliteren van de vitaliteit  

van medewerkers en daarmee ook behoud van medewerkers. De krappe arbeidsmarkt maakt dit een taaie opgave  

en dit vraagt behalve het vasthouden van de hoofdlijn werkplezier en waardering ook aandacht voor de hoofdlijn 

innovatie als motor, met name slim gebruik van innovatie en technologie.  

 Tot slot bevestigt de RvT nogmaals het belang van samenspel, juist in tijden van zwaar weer. Zowel intern –  

door het versterken van de betrokkenheid en samenwerking met cliënten en medewerkers – als extern met 

samenwerkingspartners zoals gemeenten en andere zorgaanbieders.   
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6. Reflectie bestuur 

6.1 Het bestuur 

Het bestuur legt maatschappelijke verantwoording af 

De eindverantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie ligt bij  

de bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de 

bestuurder. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan 

de raad van toezicht. 

 

Samenstelling bestuur 2019 

Naam P.W. (Ella) van Lingen 

Functie bestuurder 

Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg 

(NVZD) sinds augustus 2018 

 

Nevenfuncties 

 lid raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem (vanaf 1-3-2018) 

 lid bestuur stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog (vanaf 24-8-2017) 

 lid comité van aanbeveling Stichting Samen Oplopen Zeist (vanaf 2014) 

 

6.2 Alles overziend 

Verbeteren en verantwoorden 

In de overtuiging dat we willen en moeten werken aan en met het kwaliteitskader Reinaerde, waarbij leren en verbeteren 

centraal staat, leggen we graag verantwoording af aan onszelf en aan elkaar. We zien dat de reflecties op de 

verantwoording 2019 ons nog veel handvatten ter verbetering bieden zowel op de inhoud als op het proces en dat een 

aantal voorgenomen verbeteringen door een weerbarstige praktijk belemmerd worden. Voordat ik, mede namens het 

strategisch team, conclusies trek over voorliggende rapportage, blik ik graag nog even terug op onze bevindingen over 

de inhoud en het proces van de totstandkoming van het jaarrapport 2018. 

 

Terugblik 2018 

In de samenvatting van het jaarrapport 2018, dat met meer lokale inbreng van cliënten en medewerkers dan het jaar 

daarvoor tot stand is gekomen, schrijven we dat kwaliteit leeft. 

“Uit inbreng en reflecties van cliënten, familie, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht  

maak ik op dat we een gezamenlijk doel voor ogen hebben, namelijk ‘werken aan kwaliteit van bestaan voor cliënten  

en werkplezier en waardering voor medewerkers.’ 

Om dit te kunnen realiseren zijn duidelijke keuzes in wat we willen en doen nodig. Daarom heeft het bestuur de  

volgende conclusies getrokken: 

• We versterken het evenwichtig werken in de driehoek cliënt, familie en medewerker. 

• We zijn ons bewust dat er lokale verschillen zijn. 

• We zorgen ervoor dat we onze basis nog beter op orde krijgen. 

• We geven prioriteit aan projecten die de dienstverlening aan cliënten verbeteren en die medewerkers daarbij meer 

   ondersteuning bieden zoals RAAK en Positieve gezondheid. Deze conclusies hebben een uitwerking gekregen in het 

   Reinaerde jaarplan 2019.” Tot zover de terugblik. 
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Hoofdpunten uit de reflecties 

Wij hebben OR, CCR en RvT gevraagd om aan de hand van een vijftal vragen over inhoud en proces te reflecteren op  

het jaarrapport 2019. Hun antwoorden staan integraal opgenomen in dit verslag. Wij haalden er per vraag de volgende 

hoofdpunten uit:  

- In het antwoord op de vraag hoe men vindt dat het rapport tot stand wordt gebracht worden verschillende accenten 

  gelegd. Enerzijds (RvT) wordt genoemd dat alhoewel de brede betrokkenheid en inbreng verschillende stijlen oplevert, 

  het volgen van de hoofdlijnen van de strategie een toegankelijk rapport oplevert. Anderzijds (CCR) vindt men door de 

  regionale verschillen vergelijken moeilijk. Een overzichtelijke opsomming leidt tot meer aandacht voor verbeteringen. 

- OR en CCR vinden de zichtbaarheid van de stem van de cliënt en de medewerker in het rapport nog niet voldoende tot 

  uiting komen. In zijn algemeenheid stelt de CCR dat medezeggenschap tijdiger en meer in co-creatie kan.  

  De RvT ziet al wel dat we met elkaar in de praktijk een nieuwe beleidslijn ontwikkelen die gericht is op optimale 

  betrokkenheid van cliënten, naasten en medewerkers. 

- Het geschetste beeld in het rapport wordt positief of zelfs te positief genoemd. De OR mist de concrete doelen en 

  verbeterpunten en de resultaten hiervan. De CCR voelt zich niet altijd tijdig betrokken en kan daardoor niet altijd de 

  stem van de cliënt en de medewerker voldoende laten horen en steunen. De kritische blik wordt met name gemist, als 

  het gaat om de knellende financiële resultaten van het laatste half jaar en die inherent hieraan ook invloed hebben op 

  cliënten en medewerkers. 

- Naar aanleiding van de vraag wat ieders beeld is van de opvolging en voortgang van de verbeterpunten van vorig jaar 

  vindt de medezeggenschap, dat we minder wollig moeten zijn en meer plek en podium hadden moeten geven aan de 

  verbeterpunten van 2018. Het verbeterpunt ‘werken in de driehoek’ krijgt steun en waardering van de drie raden.  

  In de teamreflecties, die door medewerkers steeds meer als positieve ondersteuning in het werk gezien worden, wordt 

  het perspectief van de cliënt steeds beter meegenomen. Op het verbeterpunt invloed en medezeggenschap realiseren, 

  hebben CCR en OR zorg en kritiek. De CCR merkt op dat de communicatie en samenwerking tussen centrale, regionale 

  en lokale raden nog niet optimaal werkt. 

- Als kernopgaven voor verbetering van kwaliteit in 2020 worden genoemd: medezeggenschap in de vorm van co-creatie, 

  financiële gezondheid, werkplezier en waardering voor medewerkers. Ook wordt gevraagd om duidelijke concretisering 

  van de opgaven 2020 bijvoorbeeld wat betreft rendabele dienstverlening, leegstand, verzuim en communicatie met 

  cliënt en medewerker. 

 

Van hoofdpunten uit reflecties naar verbeterpunten 

Ik dank de raden voor hun belangrijke reflecties op het jaarrapport. De antwoorden op de reflectievragen lees ik als 

steunend voor het Reinaerde jaarplan 2020, dat de naam ‘Vakkundig sturen in de driehoek kwaliteit van bestaan- 

samenspel- financieel gezond’ heeft gekregen. De reflecties passen goed bij de twee belangrijke pijlers - namelijk 

balanceren tussen de basis op orde en vernieuwen van onze strategie en geven steun aan het strategische doel 

toekomstbestendige, flexibel inzetbare en effectieve zorg realiseren in een goede prijs-kwaliteitverhouding.  

De kern van de reacties van de drie raden bevestigen dat directe zorg, begeleiding en behandeling van de cliënt veel 

waardering krijgen. Het werken in de driehoek heeft de onderlinge samenwerking verstevigd. De balans vinden tussen 

basis op orde en vernieuwen op organisatieniveau is weerbarstiger. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vragen ook 

nieuwe manieren van samenwerken. Deze nieuwe vorm van samenwerken hebben we nog niet pasklaar voorhanden en 

leren we al experimenterend met elkaar vorm te geven. We zijn hierin op weg en ervaren daarbij zowel steun als kritiek. 

 

Samen investeren in medezeggenschap 

Het thema invloed en medezeggenschap herken ik als belangrijk verbeterpunt. Het heeft daarom ook een prominente 

plek in het jaarplan 2020: 

Koersvast op volle kracht vooruit kan alleen in een goed samenspel met medewerkers, cliënten en familie. In 2020 

investeren we in effectieve en flexibele medezeggenschap die past bij de huidige tijdgeest. 

De concrete afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en communicatie die wij met inmiddels de CCR hebben 

geactualiseerd helpen ons hierbij, met name in de voorbereiding op de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden.  

De verdere implementatie van ‘Dit vind ik ervan!’ zie ik ook als belangrijke opdracht om inspraak en invloed van  

cliënten te optimaliseren. 
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Het financiële tij keren  

Het financiële resultaat is in de tweede helft van 2019 fors achteruitgegaan. In par. 4.2 en 4.3. gingen we hierop in.  

De doorwerking op actuele onderwerpen als opgeleverde nieuwbouw en arbeidsvraagstukken hebben we geanalyseerd 

en geduid. Zo kon een stevig plan met maatregelen worden vastgesteld om het tij te keren.  

Ik snap heel goed dat dit impact heeft op medewerkers en op cliënten. We kunnen niet altijd meer de zorg blijven bieden 

zoals we dat deden of invulling geven aan ons werk zoals we dat willen. Dat brengt discussie en emotie. Tegelijkertijd 

zijn we trouw aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit. We zien gelukkig ook de energie in de organisatie om - soms op 

een andere manier dan we gewend waren- kwalitatieve en goede zorg te blijven leveren tegen aanvaardbare kosten en 

op alle fronten feitelijke kosten te besparen.  

We zien tot maart 2020 -toen we nog aan de vooravond van de coronamaatregelen stonden- een voorzichtige 

verbeterlijn. Deze nieuwe manier van denken en werken leren we met vallen en opstaan. Ik herken de reflectie dat  

goede communicatie hierover in de organisatie met cliënten, familie en naasten van groot belang is. Deze belangrijke 

opdracht nemen wij ter harte. Verder vraagt het volharding, creativiteit en aandacht houden voor elkaar in moeilijkere 

tijden. Van het management en van mij als bestuurder vraagt het om scherp te blijven sturen op onze kernopgaven, 

waarbij wij ook zeker oog blijven houden voor lokale verschillen. 

 

Werkplezier en waardering voor medewerkers 

De medewerkers van Reinaerde hebben een allesbepalende rol in het ondersteunen van de kwaliteit van bestaan van 

cliënten. Aandacht voor werkplezier en waardering is daarom altijd belangrijk en in tijden van schaarste en extra druk 

op de medewerkers vraagt dit nog meer van eenieder. In 2019 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan 

gegeven. We zien hoe belangrijk gezondheid en plezier is voor teams en dat wij dit als werkgever nog beter hebben te 

faciliteren. Met het nieuwe instrument, de ‘dialoog werkbeleving’, proberen we dichter bij de verbeterkern te komen.  

Zo komen regelmatig de onderwerpen roosteren en plannen en een goede balans werk en privé naar voren.  

Ik vind dit belangrijke onderwerpen en moedig iedereen dan ook aan deze in gesprek te (blijven) brengen.  

Mijns inziens is dit een belangrijke uitwerking van het in de strategie 2019-2021 genoemde strategische doel: 

“We hebben in samenspel geleerd om meer congruentie te creëren tussen medewerker-, cliënt- en organisatiebelang.” 

Ik beaam volmondig de reflectie van de RvT, de wens van de OR en de steun hierop van de CCR om toegeruste en vitale 

medewerkers en teams als speerpunt in 2020 te kiezen. Het optimaal gebruik maken van nieuwe combinaties, van 

innovatie en technologie hierbij is in deze krappe arbeidsmarkt onontbeerlijk. 

 

Wij leren en verbeteren 

De richtlijnen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hebben wij binnen Reinaerde omarmd en vertaald naar ons 

kwaliteitssysteem, Kwaliteitskader Reinaerde, waarbij leren en verbeteren centraal staat. Uit de reflecties van CCR  

en OR maak ik op dat zij het geschetste beeld positief of te positief vinden. Vanuit mijn overall blik wil ik daar graag  

het volgende over zeggen:  

De teamreflecties hebben een vaste plek gekregen in het handelen van medewerkers en ik hoor en zie dat ook naast 

het gebruik van dit instrument er op veel andere manieren wordt gereflecteerd. Ik ben een groot voorstander van 

teamreflectie, omdat wij hiermee daadwerkelijk invulling kunnen geven aan kwaliteitsverbetering.  

Reflecteren getuigt van professioneel handelen, leidt tot positieve uitkomsten door en voor medewerkers en is  

gericht op het welzijn en welbevinden van cliënten. 

 

Leren en verbeteren kan nog veel beter: twee zwakke schakels  

Tegelijkertijd zie ik ook dat het structureel verankeren van onze SLIMM-verbetercyclus en het methodisch hanteren 

hiervan regelmatig -door de hectiek van de dag- verwatert. Mijns inziens liggen hier twee zwakke schakels aan ten 

grondslag. De jaarrapportage en de reflectie van de raden confronteren ons ten eerste met het gegeven dat we verder 

weg zijn komen te staan van onze oorspronkelijke bedoeling om de verbetercyclus actief en in verbinding met elkaar 

zowel op lokaal, als op gebieds-, als op Reinaerde-niveau vorm te geven. Ieder niveau kent een eigen dynamiek.  

Het lokale team zal bijvoorbeeld willen doordenken, waarom een incident heeft plaatsgevonden en hoe dit een 

volgende keer verbeterd kan worden.  

Het gebiedsteam wil doordenken welke organisatorische of beleidsvoorbereidende veranderingen nodig zijn om de 

kwaliteit van het omgaan met incidenten te verbeteren. 

Dit alles kan weer leiden tot kwaliteitsverbetering op beleidsniveau Reinaerdebreed en vermindering van incidenten.  

Het is met name de verbinding tussen deze drie niveaus, die we onvoldoende uitgewerkt en geborgd hebben, waardoor 

de bedoelde verbetering verwatert.  
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Als tweede zwakke schakel zie ik dat we wat afbewegen van de voorgenomen kwalitatieve door waarden gesteunde 

verbetering, zoals we dat destijds met behulp van het programma SLIMM in de praktijk van alledag wilden integreren. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan: 

- Verbetertrajecten doen waarover de cliënt positief is. 

- SLIMM is een way of work voor medewerkers.  

- Iedereen weet wat continu verbeteren is. 

- De cliënt merkt verschil. 

 

Ook bij deze beoogde verbetering hebben we onvoldoende gefocust op uitwerking, borging, waardoor verwatering is 

ontstaan. Beide punten baren mij zorgen.  

 

6.3 De verbeterpunten op een rij 

De verbeterpunten op een rij 

Zowel de CCR als de OR geven aan dat de verbeterprioriteiten voor het afgelopen jaar niet helder waren of in ieder geval 

niet genoemd in het concept-jaarrapport 2019. Deze reflectie helpt ons om hier scherp op te zijn en onze verbeterpunten 

expliciet te maken en op te volgen in een structurele verbetercyclus. Ik voeg daaraantoe dat focus aanbrengen in het 

aantal verbeterpunten ook bijdraagt aan helderheid. Samenvattend stel ik de volgende verbeterpunten voor 2020 vast:  

 

Gezien en gehoord worden 

1.1. Welke verbetering willen we bereiken?  

We willen samen leren en experimenteren in effectieve en flexibele medezeggenschap die past bij de huidige tijdgeest. 

1.2.  Wat betekent dit concreet?  

We monitoren actief en per quadrimester de concrete set afspraken met elkaar over rollen, verantwoordelijkheden en 

communicatie, die in lijn zijn met de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden en relevant zijn zowel lokaal als per 

gebied als geheel Reinaerde. 

 

2.1. Welke verbetering willen we bereiken? 

We willen de stem van de cliënt beter horen. 

2.2. Wat betekent dit concreet?  

Met minimaal 25% van de cliënten zijn gesprekken “Dit vind ik ervan!” gevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen 

in het individuele ondersteuningsplan. De kwalitatieve analyse van de uitkomsten en verbeterpunten krijgen –net als 

in 2018- weer hun plek in de quadrimesterrapportage.  

 

Financiële gezondheid 

3.1.  Welke verbetering willen we bereiken? 

Wij willen bereiken dat de financiën op orde zijn.  

3.2. Wat betekent dit concreet?  

3.2.1. Het maatregelenpakket van het jaarplan is leidend. Strategisch managers informeren de teams maandelijks over 

de voortgang en nodigen hen uit met oplossingen te komen om kwalitatieve en goede zorg te blijven leveren tegen 

aanvaardbare kosten en op alle fronten feitelijke kosten te besparen. 

3.2.2. Ten tijde van het schrijven van deze reflectie kunnen wij de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet 

overzien. Wij zijn ervan overtuigd dat deze gevolgen ons zwaar treffen en dat daarmee onze opdracht verzwaard wordt. 

Later in het jaar kom ik hierop terug. 
 

Werkplezier en waardering 

4.1.  Welke verbetering willen we bereiken? 

Wij willen dat medewerkers met plezier werken en zich gewaardeerd voelen.  

4.2. Wat betekent dit concreet?  

We geven per quadrimester follow up aan de uitkomsten van de dialoog werkbeleving:   

- Roosteren en plannen versterken en verbeteren we vanuit de principes van gezond roosteren. 

- Teams ervaren maatwerk en actieve ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. 

- Balans werk en privé is een zichtbaar thema in de gebieden. 
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Kwaliteit en continu leren en verbeteren  

5.1.  Welke verbetering willen we bereiken? 

Eind 2018 besloten we SLIMM als programma af te sluiten en ‘Samen Leren op Intrinsieke wijze het werk Makkelijk 

Maken’, ofwel SLIMM werken, te integreren met het kwaliteitssysteem en dit vanuit de procesgroep Klant, Kwaliteit en 

Markt verder te brengen. We formuleerden onze ambitie als volgt: “Bereiken van samenhang in Kwaliteit en continu 

verbeteren. Vanuit intrinsiek motivatie het goede voor de cliënt steeds beter doen.” 

 

Onder het kopje ‘Leren en verbeteren kan nog veel beter: twee zwakke schakels’ constateerde ik dat het structureel 

verankeren van onze verbetercyclus en het methodisch hanteren hiervan regelmatig verwateren. Dat moet en kan beter. 

 

5.2. Wat betekent dit concreet?  

Concreet betekent dit dat ik het thema sturen op kwaliteit en veiligheid volgens de bij 5.1 genoemde door SLIMM 

gestuurde ambitie “kwaliteit en continu verbeteren” graag weer strakker op het netvlies van eenieder wil brengen, en 

moedig ik aan dat deze ambitie zichtbaar en merkbaar is in ieders gedrag. Ik ben blij dat we parallel aan de strategie 

2019-2021 ervoor gekozen hebben kwaliteit en zorginhoud weer een prominente plek in de organisatie toe te delen.  

Ik vraag de strategisch manager Zorginhoud en dienstverlening het voortouw te nemen in het samen met de strategisch 

gebiedsmanagers opnieuw scherp en concreet neerzetten van onze ambitie ‘kwaliteit en continu verbeteren’ volgens een 

plan van aanpak dat uiterlijk 1 juli sturing geeft op concrete actie- en verbeterpunten. 
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7. Samenspel in visitatie 

7.1 Dialoog 

Doel en opzet praktijkimpressie en gesprek 

De beantwoording van de vraag waar wij procesmatig en inhoudelijk zaken kunnen verbeteren, heeft baat bij een blik van 

buitenaf. Daarom organiseren we elk jaar een kritische, opbouwende reflectie via een externe visitatie. Dit jaar is het de 

derde keer. Het visitatieteam bestaat uit externe deskundigen die vanuit meerdere perspectieven kijken hoe Reinaerde de 

kwaliteit van zorg en van bestaan duidt en onderbouwt. Dat doen ze ook voor de bijbehorende verbeteracties. Er wordt 

dus niet verwacht dat een oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening zelf wordt gegeven, maar feedback over de 

aanpak en inhoud van het kwaliteitsrapport, om daarvan te leren en het verantwoording afleggen verder te ontwikkelen. 

De visitatie vindt plaats door middel van een onderzoekende dialoog van de externe deskundigen met de bestuurder en 

betrokkenen bij de totstandkoming van het kwaliteitsrapport. Er is een delegatie uitgenodigd van verschillende 

organisaties, die vanuit hun achtergrond zowel op inhoudelijke cliëntgerelateerde onderwerpen, als op kwalitatief- 

organisatorische aspecten kunnen reflecteren. Zie voor de namen de tabel hieronder. 

 

Visitatie deelnemer Organisatie Functie 

Vincent Alkemade Utrechtzorg Directeur-bestuurder 

Stephan Verroen Humanitas DMH Kwaliteitsadviseur 

Batian Nieuwerth Viveste Directeur-bestuurder 

Maarteke Erkens ASVZ Manager zorgondersteuning en ontwikkeling 

Harry Finkenflügel Warande Raad van bestuur 

 

Dit jaar zou de bijeenkomst op 7 april 2020 worden georganiseerd in Den Dolder, mede gezien het 50-jarig bestaan van 

Dennendal in 2019 en de oplevering van nieuwe woningen. In het programma was ruimte ingebouwd voor een bezoek 

aan woningen/groepen aansluitend op het cliëntverhaal. De plenaire bespreking zou worden gevoerd aan de hand van  

de volgende reflectievragen: 

- Wat vindt u van de wijze waarop het rapport tot stand wordt gebracht? 

- Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport? 

- Zijn er zaken die onduidelijk zijn of die u mist? 

- Wat is uw beeld van de opvolging en voortgang van de verbeterprioriteiten van vorig jaar? 

- Wat vindt u van de gekozen verbeterpunten voor dit jaar, mede in het licht van uw achtergrond en visie op de 

   maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan? Heeft u aanvullingen op de conclusies van de 

   bestuurder? 

 

7.2. Feedback en bevindingen 

Ten gevolge van de coronacrisis kon de visitatie helaas niet doorgaan op de geplande datum. De uitnodiging blijft echter 

staan en de hoop is dat na de zomer de visitatie alsnog plaats zal kunnen vinden. Hiervan zal verslag worden gedaan en 

dit zal via de website van Reinaerde worden gedeeld. 
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Bronnen 
Over het verslagjaar 2019 is door de opstellers van het jaarrapport gebruik gemaakt van uiteenlopende lokale 

en regionale verslagen, rapportages en reflecties. 

 

Navolgend worden de bronnen weergegeven die voor het Reinaerde brede deel zijn gebruikt: 

• Strategie Reinaerde 2019-2021 'Podium geven aan samenspel' 

• Kaderbrief en jaarplan Reinaerde 2019 

• Quadrimesterrapportages Reinaerde 2019 (Q1, Q2 en Q3) 

• Dashboardgegevens Business Intelligence 

• Jaarrapport 2018 'Ieders stem' (kwaliteitsrapport, jaarverslag en jaarrekening) 

• Interne audits 2019 

• Jaarverslag Consultatie en Advies Team seksueel misbruik (CAT) 2019 

• Jaarverslag Incidentencommissie en overzichten incidentmeldingsysteem 2019 

• Jaarverslag klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon cliënten 2019 

• Jaarverslag klachtencommissie medewerkers 2019 

• Jaarverslag Moreel besef 2019 

• Jaarverslag Platform Veiligheid 2019 

• Jaarverslag Reinaerde Fit 2019 

• Jaarbericht vertrouwenspersoon medewerkers 2019 

• Onderzoek vrijwilligers 

• Overzichten cliëntenraadplegingen uit PlanCare en ‘Dit vind ik ervan!’ 2019 

• Verslagen teamreflecties 2019 


