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Voorwoord 
 

18 mei 2022 

 

Met het schrijven van dit voorwoord lijkt corona voor iedereen – gelukkig – naar de 

achtergrond te zijn verdwenen. 2021 stond echter nog volop in het teken van het (beter) leren 

leven met de maatregelen en gevolgen van corona. Net als in 2020 werden mensen ziek; 

cliënten en collega’s. En weer moesten we omgaan met mondkapjes, lockdowns en beperkingen 

op plekken waar alles even knelde of waar verhoogde kwetsbaarheid soms het uiterste vroeg 

van creativiteit en aanpassingsvermogen. Tegelijkertijd waren de gezamenlijke inspanningen 

om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren talrijk. Daar waar we in 2020 nog dagbesteding 

sloten in het licht van toen geldende maatregelen, hebben we in 2021 andere keuzes weten te 

maken. Het belang van het behouden van sociale contacten, het bieden van dagstructuur en het 

verrichten van waardevol werk is nogmaals bewezen. Het behouden van contact, al was het 

soms digitaal, is een van de belangrijke elementen geweest in onze ondersteuning. We 

realiseerde weer perspectief op een zo normaal mogelijk leven mét corona, door grote 

vaccinatierondes waarvoor iedereen zich inspande en waarin de samenwerking cliënten, familie 

en collega’s van binnen en buiten Reinaerde ons verbond.  

 

We hebben zo goed en zo kwaad als dit ging de geleerde lessen van 2020, een jaar van 

onzekerheid en angst, weten te vertalen naar een jaar waarin we ondanks de beperkingen van 

een pandemie juist dichterbij de kwaliteit zijn gekomen. Want heeft corona ons juist niet laten 

zien dat je leven en zorg niet zo gemakkelijk uit elkaar kan trekken? En dat het zo belangrijk is 

om je continu af te blijven vragen hoe je verbindt met de context waarin je leeft en beweegt? 

‘Kwaliteit van leven’ is in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste, richtinggever gebleken. Essentieel is dat mensen meer in 

positie komen om hun leven naar eigen vermogen, behoefte en wensen in te richten. En daar is 

het eigen perspectief over wat daarbij passend is nodig. 

 

Dat bij deze voortgaande, vaak (levens)lange ondersteuning een passende samenstelling van 

mensen nodig is, familie, vrijwilligers, beroepskrachten en andere betrokkenen en dat de 

kwaliteit van leven voor een groot deel bepaald wordt door deze dagelijks aangeboden zorg en 

ondersteuning, hebben we scherp in beeld. De zorg is in het algemeen op orde. Tegelijkertijd 

zien we zaken die verbetering behoeven en zien we ook knellingen ontstaan. Daar waar we 

voorheen zagen en spraken over verbeteringen in bijvoorbeeld keuzeruimte voor cliënten, zien 

we dat het steeds vaker gaat over beschikbaarheid van collega’s. Ook zien we verschillen in 

kwaliteit tussen woon- en dienstverleningsvormen. De vraag, wat is er nodig om goede kwaliteit 

van leven te realiseren, wordt per lokale plek anders beantwoord. 



 

 

In het afgelopen jaar hebben we met elkaar gewerkt aan en in de zorg en ondersteuning. We 

proberen steeds dichterbij wat ‘kwaliteit’ inhoudt en vraagt te komen en daar zit beweging in. 

‘Dichterbij’ zegt iets over focus en het maken van een scherpe en doeltreffende foto. ‘Dichterbij’ 

zegt ook iets over leren van cliëntervaringen en verbinden met familieleden. Het lukt ons steeds 

beter, en steeds beter samen. Ook zijn we ons bewust dat alles waar we voor staan onder druk 

staat en veel focus en inspanningen blijft vragen. Desalniettemin mogen we trots zijn op wat 

we het afgelopen jaar hebben bereikt. 

Mede namens collega’s en bestuur wil ik iedereen bedanken; voor jullie veerkracht, 

inspanningen, betrokkenheid en het verschil dat jullie maken door te blijven focussen op wat 

het allerbelangrijkste is; kwaliteit van leven. 

 

Marijke van Kraaikamp 

Strategisch manager Zorginhoud & dienstverlening Reinaerde 



 

Samenvatting 
 

Dit kwaliteitsrapport ‘Kwaliteit dichterbij’ 2021 maakt onderdeel uit van het Reinaerde 
Jaarrapport 2021 
Het Jaarrapport ‘Kwaliteit dichterbij’ geeft een beeld over het beleid dat in 2021 is gevoerd. Het 

bevat een bestuursverslag met daarin een profiel van de organisatie, de visie van het bestuur, 

het referentiekader en de kerngegevens die betrekking hebben op de organisatie en de context 

waarin dit kwaliteitsrapport gelezen kan worden. Ook bevat het de ‘jaarrekening 2021'. 

U vindt het Jaarrapport 2021 op de website van Reinaerde. 

In dit kwaliteitsrapport is focus gelegd op de ontwikkelingen rondom kwaliteit in kalenderjaar 

2021. Hoofdstuk 1 bevat het objectieve beeld over de geleverde kwaliteit in 2021. Hoofdstuk 2 

bevat reflectie over ‘wat ging goed en wat kan beter’ vanuit de ogen van alle raden, het 

strategisch team en de externe visitatieleden. Hoofdstuk 3 schetst wat we leren en willen gaan 

doen met ‘wat beter kan’. Het kwaliteitsrapport wordt afgesloten met de conclusie van het 

bestuur en vermelding van de bronnen. Er is ook een animatieversie ‘Kwaliteit dichterbij’ in 

duidelijke taal. Deze animatie vind u ook op de website van Reinaerde. 

 

Ervaringen van cliënten en er multidisciplinair van leren 
In 2020 formuleerde we het doel; meer inzicht te realiseren in cliëntervaringen. Door middel 

van een onderzoekende dialoog hebben 450 cliënten verteld wat zij belangrijk vinden. In 2021 

wordt duidelijk dat cliënten over het algemeen een hoge mate van tevredenheid ervaren. Als 

verbeterprioriteit voor 2022 willen we meer ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken houden.  

Collega’s staan meer open voor gesprekken met cliënten en hun vertegenwoordigers over 

onvrede. In 2021 was iedere klager positief over het verloop van het bemiddelingsgesprek en de 

aandacht. 

 

Ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie 
In 2020 stelde we ten doel de patronen rondom medezeggenschap te doorbreken. De nieuwe 

participatie en medezeggenschapsregeling is nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid 

uitgangsbasis, wél is er in 2021 meer bewustwording van medezeggenschap binnen woningen 

en dagbesteding én zien we een groeiende betrokkenheid bij het onderwerp 

cliëntenparticipatie.  

 

De in 2020 ingezette inhaalslag in onderhoud en leefomgeving hebben we voortgezet in 2021. 

Net als de inzet rondom het realiseren van woonruimte met eigen voorzieningen. 

 

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/jaarverslag/
https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/kwaliteitsrapport/


 

Samenspel van de cliënt, collega’s, informeel netwerk en vrijwilligers 
Reinaerde gaat meer dan voorheen uit van talenten en interesses van vrijwilligers. 

Het in 2020 ingezette doel om samenwerking met partners voort te zetten ter verhoging van de 

kwaliteit van zorg is gelukt; een regionale AVG poli biedt uitkomst. Door buiten de gebaande 

paden te treden is er nu meer specialistische kennis beschikbaar.  

 

Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt 
De impact van coronamaatregelen op cliënten en collega’s was groot. 

Het bieden van effectieve zorg is een gesteld doel in 2020, in 2021 zijn de eerste effecten 

zichtbaar; door het realiseren van woonprofielen bieden we vaker de juiste begeleiding op de 

juiste plek. De ondersteuningsvraag van cliënten dient als basis voor de teamsamenstellingen. 

Met behulp van het ondersteuningsplan weten we wat de cliënt belangrijk vindt. Met elke cliënt 

wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Multidisciplinair leren maakt de cliëntenzorg beter. Uit 

het toetsen leren we dat collega’s goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsvraag van 

cliënten. Het nog meer ondersteunen bij het realiseren van cliëntgerichte doelen, is een 

gekozen verbeterprioriteit voor 2022.  

 

Bestendigen van kwaliteit en veiligheid in zorg en ondersteuning 
In 2020 stelde Reinaerde zich ten doel de kwaliteit ‘op orde’ te brengen. Met de in 2021 

ingezette Kwaliteitsfoto monitoren we systematisch de kwaliteit van zorg en ondersteuning. 

Lokaal versus organisatie breed willen we kwaliteit beter duiden door lokaal meer zicht op 

kwaliteit te realiseren met behulp van meer kwaliteitsfoto’s, dit is een gekozen 

verbeterprioriteit voor 2022. Tevens willen we het kwaliteitssysteem in 2022 beter gaan 

bestendigen; dit door vormvrijheid uit te dragen bij teamreflectie; indicatoren te gebruiken voor 

het sturen op veiligheidsonderwerpen (RI&E, BHV, BVI, BIG registraties en certificeringen 

rondom voorbehouden handelingen); en meer aandacht te besteden aan opvolging van 

aanbevelingen na incidenten en onderzoeken. We zien een stijging in het totaal aantal 

incidentmeldingen per cliënt in 2021. 

 

De toerusting en bewustwording van de impact van de Wet zorg en dwang (Wzd) is 
gegroeid ten opzicht van 2020 
We merken ten opzichte van vorig jaar een verbetering in de toerusting in de Wet zorg en 

dwang (Wzd) voor collega’s. De samenwerking rondom de Wzd verloopt prettig en constructief. 

Het multidisciplinair samenwerken is doorontwikkeld bij het Centrum voor diagnostiek en 

behandeling. Onvrijwillige zorg wordt binnen Reinaerde alleen na consensus toegepast. Door 

naleving van de Wet zorg en dwang (Wzd) is er sprake van een toename in de zeggenschap. 

Vóóraf afstemmen met cliënt en familie over het toepassen van onvrijwillige zorg in eventuele 

noodsituaties, geeft ruimte voor meer eigen regie.  



 

Betrokken en vakbekwame collega’s 
De impact van corona heeft grote weerslag op collega’s en ook op de in 2020 voorgenomen 

doelen om te werken aan het vergroten van vitaliteit en vakbekwaamheid. De focus op 

preventie had wel een positief effect op het ziekteverzuim.  

 

Collega’s voelen zich in 2021 ondersteund in het nadenken over de kwaliteit van bestaan van 

cliënten. Het expliciet maken van reflecteren in teams wisselt nog. Reflectie in teams leert 

Reinaerde dat cliënten over het algemeen gezien en gehoord worden. 

Het professioneel statuut is ontwikkeld om beter toegerust te zijn in het dragen van 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. 

We zien kansen in het verwelkomen van mensen uit andere beroepen. Reinaerde zet in op 

motivatie en talent. 

Op het innovatieplatform deelden 285 collega’s ideeën en laten zij zich inspireren. 

 

Kerngetallen  

2018 2019 2020 2021 
Aantal cliënten 3600 3700 3400 3300 

Percentage cliënten Wlz 60 62 62 64 

Percentage cliënten Wmo 12 18 14 13 

Percentage cliënten Jeugdwet 21 13 14 13 

Percentage cliënten Overig 7 7 10 10 

Percentage financieringsbronnen Wlz 86 86 85 86 

Percentage financieringsbronnen Wmo 6 7 7 8 

Percentage financieringsbronnen Jeugdwet 2 2 2 2 

Percentage financieringsbronnen Overig 6 5 6 4 

Aantal collega’s 2616 2565 2610 2549 

Aantal FTE 1845 1916 1875 1829 



 

 

  



 

1. Zicht op Kwaliteit 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de inzichten uit bouwstenen 1, 2 en 3 van het landelijk 

kwaliteitskader gehandicapten-zorg toegelicht wat er in 2021 binnen Reinaerde rondom 

kwaliteitsthema’s is gedaan en bereikt. Tevens worden de lopende ontwikkelingen toegelicht. 

Hoofdstuk 1 geeft een objectief beeld over de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021 en 

biedt een basis voor overleg met het management en de medezeggenschapsraden. 

1.1 De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt 

De impact van coronamaatregelen op cliënten was groot 
In 2021 zijn totaal 119 cliënten woonachtig bij Reinaerde bewezen besmet geraakt. Cliënten 

hadden geregeld te maken met quarantaine of isolatie en moesten veelvuldig getest worden. In 

sommige gevallen lukte dit niet zonder het toepassen van onvrijwillige zorg. Een zware situatie 

voor cliënten, familieleden en collega’s. Het leven van alledag was anders; vertrouwde 

structuren en het ritme van werk of vrijetijdsbesteding vielen weg. Bezoek mocht in sommige 

situaties maar beperkt komen. Er waren veel onzekerheden over wat wel en niet kon. Het 

continu maken van afwegingen om kwaliteit, veiligheid en passende inzet van begeleiding op 

een evenwichtige manier te realiseren is daarbij intensief en kan zwaar zijn. 

Het moeten sluiten van dagbesteding en het kunnen werken met een minder collega’s, heeft 

tegelijkertijd geleid tot verdieping in de in 2020 ontstane nieuwe creatieve ideeën. Zoals 

dagbesteding in de woningen. Voor een deel van de cliënten bleek het niet meer hoeven te 

reizen en de afname van prikkels, goed uit te pakken. Onder andere bij de dagbesteding binnen 

De Heygraeff te Woudenberg heeft dit geleid tot de nieuwe dagbestedingsvorm ‘Dagbeleving’. 

 



 

Reinaerde werkt met woonprofielen in het bieden van de juiste begeleiding op de juiste 
plek  
In 2019 is de doelstelling geformuleerd dat cliënten in verschillende levensfasen op de juiste 

plek met de juiste zorg en begeleiding kunnen wonen en dat cliënten met eenzelfde 

ondersteuningsvraag bij elkaar kunnen wonen. Het voortraject heeft plaatsgevonden in 2020; er 

werd geconcludeerd dat heterogeniteit van de cliënten-groep leidt tot meer werkdruk, minder 

werkplezier en meer verzuim bij collega’s en meer ontevredenheid bij cliënten. Er is destijds 

eveneens meer aandacht gevestigd op het monitoren van wachtende cliënten en onbewoonde 

appartementen en kamers, aangezien Reinaerde daarin een toename zag ontstaan. Mensen 

gaan door verschillende fasen in hun leven. Bij deze fasen passen verschillende manieren van 

wonen, verschillende vormen van begeleiding en verschillende niveaus van zorg. Het is 

belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en cliënten op de juiste plek de juiste 

begeleiding krijgen. Doordat de begeleidingsvraag in de verschillende fasen van het leven kan 

veranderen, kan het gebeuren dat cliënten niet langer op de beste plek wonen en een 

verhuizing wenselijk kan zijn. Om hier vraaggestuurd en toekomstbestendig in te worden heeft 

Reinaerde in 2021 woonprofielen ontwikkeld inclusief bijpassende begeleiding en methodieken. 

 

Van dagbesteding naar dagbeleving 
Toen corona uitbrak moesten de bewoners van Reinaerde op De Heygraeff in hun woning 
blijven. Hier kregen ze hun dagbesteding. Dus ook de bewoners die gebruik maakten van 
dagbesteding buitenshuis. Dat pakte goed uit voor sommigen van hen. Met familie, 
begeleiders en anderen is daarop in twee woningen gekeken of en wat we daarvan kunnen 
leren. Wat blijkt is dat dagbesteding in de woning soms beter past bij een cliënt. Ze krijgen 
minder prikkels. Deze vorm van dagbesteding noemen we dagbeleving. Deze willen we nu 
voor meer cliënten op maat gaan organiseren. Voor een betere kwaliteit van hun leven. 
Het is een belangrijke les die we leerden door corona.  
 
Wil je er meer over weten over wat we hebben geleerd? Bekijk dan het filmpje: 
https://youtu.be/4u__2f-aoAU  
 

 

https://youtu.be/4u__2f-aoAU


 

 
 

Wonen op een plek die goed aansluit, de eerste effecten 
In 2021 werden de eerste effecten van het werken met woonprofielen op lokaal niveau 

zichtbaar. We zien dat cliënten met een begeleidingsvraag die niet meer aansluit bij de geboden 

begeleidingsstijl, verhuizen naar een andere woning; vier interne verhuizingen hebben er voor 

gezorgd dat deze cliënten op een voor hen betere plek zijn gaan wonen. Woning De Merenhof 

in Abcoude is voortgezet door ‘Ons Tweede Thuis’ omdat Abcoude qua regio beter past bij 

Amsterdam dan bij het Utrechtse; tevens zien we dat de gekozen woonplek voor nieuwe 

cliënten vaker in één keer de best passende is. In 2022 willen we bereiken dat meer cliënten 

kunnen wonen op een plek die goed aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. 

 

Binnen Reinaerde monitoren we of cliënten minder lang hoeven te wachten en of de 
ingezette daling van de hoeveelheid onbewoonde kamers en appartementen zich 
voortzet. Tevens monitoren we de interne en externe wachtlijsten. 
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De ondersteuningsvraag van cliënten dient als basis voor de teamsamenstellingen binnen 
woningen 
De zwaarte in de zorg neemt toe, bijvoorbeeld doordat er steeds meer oudere cliënten en 

cliënten met complexe meervoudige problematiek bij Reinaerde komen wonen. Om 

toekomstbestendig te blijven is Reinaerde in 2021 gestart met de voorbereidingen voor het 

werken met nieuwe teamsamenstellingen die passen bij de hulpvraag van de cliënt en die de 

juiste mix zijn van alle begeleidende en verzorgende/verplegende functies die op een woning 

met een bepaald woonprofiel vertegenwoordigd moeten zijn. Aan de hand van de beschreven 

woonprofielen is de hulpvraag per profiel in kaart gebracht en vertaald naar de best passende 

teamstelling om te kunnen blijven beantwoorden aan de hulpvraag van de cliënten.  

Met de nieuwe teamsamenstellingen zorgen we dat de ondersteuningsvraag van cliënten en de 

(talent)ontwikkeling van collega’s de basis is voor de gewenste samenstelling van het team. Dat 

betekent concreet dat de functieomschrijvingen van alle functies zijn aangepast zodat ze beter 

passen bij deze opgave; alle begeleiders hebben een nieuwe functienaam en –omschrijving 

aangeboden gekregen. Deze sluiten beter aan op wat er in werkelijkheid van iemand in een 

functie wordt verwacht. Hiermee verbeteren we voor heel Reinaerde de kwaliteit van zorg en 

begeleiding, zorgen we voor meer draagkracht in teams, verlichten we de werkdruk en zijn er 

meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.  



 

Voortzetten van het realiseren van woonruimte met eigen voorzieningen 
Reinaerde ambieert nu en in de toekomst passende woon- en werkruimte aan mensen met een 

beperking te kunnen bieden. We zien een toenemende vraag naar woonmogelijkheden voor 

mensen met een beperking in de provincie Utrecht. Daaraan willen we de komende jaren zoveel 

als mogelijk beantwoorden en wij hebben dit vertaald naar een Woon Werk en Toekomst plan. 

Reinaerde heeft nog veel verouderde gebouwen die niet aansluiten op de huidige wensen van 

cliënten en collega’s. De komende jaren investeert Reinaerde flink in nieuwe woningen. 

Hiervoor is een geactualiseerd WoonWerkToekomstPlan (WWTP) 2.0 opgesteld met alle 

betrokkenen. De grootste vervangingsopgave van woningen ligt in Dennendal te Den Dolder, 

Houten, Nieuwegein en IJsselstein. In lijn met de wens van cliënten naar meer eigen regie, 

wordt door Reinaerde het realiseren van meer individuele woonruimte met eigen voorzieningen 

voortgezet. Daarnaast zullen we ons meer gaan richten op het meer comfortabel kunnen wonen 

van ouder wordende cliënten. We trekken hierin meer samen op met verpleeghuizen. We zullen 

hierin breder kijken dan alleen wonen. 

 

 

 

Nieuwbouw Pratumplaats in Utrecht  
Bewoners van Reinaerde Heivlinder in Utrecht hebben een licht verstandelijke beperking. 
Zij gaan begin 2022 verhuizen naar de nieuwe woning Reinaerde Pratumplaats in 
Leidsche Rijn. Ze hebben er enorm veel zin in. De nieuwe plek sluit beter aan bij hun 
persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. De prettige woonomgeving zorgt ervoor dat 
ze nog meer kunnen meedoen in Utrecht en zich zo beter ontwikkelen in hun 
zelfstandigheid. GroenWest, HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed en de Gemeente 
Utrecht heten de bewoners alvast welkom met taart en vertellen wat het project zo 
bijzonder maakt.  
https://www.youtube.com/watch?v=DTRAe6CusYE 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTRAe6CusYE


 

Met behulp van het ondersteuningsplan weten we wat de cliënt belangrijk vindt 
Wij vinden het belangrijk dat iedere cliënt en hun familie de ondersteuning krijgt die bij hen 

past. Afspraken over de wijze waarop we de ondersteuning bieden worden vastgelegd in het 

ondersteuningsplan. Dit plan biedt de leidraad voor de begeleiders om te weten wat de cliënt 

belangrijk vindt en op welke manier hij of zij ondersteuning wil ontvangen en welke afspraken 

zijn gemaakt om deze uit te voeren. 

 

 

Indien de cliënt meerdere vormen van dienstverlening afneemt, werken de betrokken 

professionals samen om één ondersteuningsplan te maken. Indien de cliënt behandeling 

ontvangt, wordt er ook een behandelplan door de behandelaar opgesteld. Als er sprake is van 

onvrijwillige zorg (zie ook §1.4 en §1.6) dan wordt dit opgenomen in het ondersteuningsplan. 

 

Binnen Reinaerde monitoren we of het werken met ondersteuningsplannen goed 
verloopt door te registreren of elke cliënt een actueel -een op tijd geëvalueerd en 
bijgesteld- plan heeft. We streven na dat dit bij 95% van de cliënten lukt. In 2021 is dit 
bij 80% van de cliënten gelukt. Ongeveer ditzelfde percentage bereikten we de 
afgelopen 4 jaar. Enkele dienverleningsvormen werken met een ander type 
samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld (de verkorte) ondersteuningsplannen voor 
cliënten die alleen ambulante dienstverlening thuis afnemen. Deze zijn niet in het 
elektronische cliëntendossier systeem (Plancare) opgenomen en verklaren voor een deel 
het achterblijvende percentage.  
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Een aandachtspunt is dat de beschikbaarheid van goed bijgehouden ondersteuningsplannen in 

deze tijd van veel wisselingen binnen teams extra belangrijk is voor cliënten. Tegelijkertijd zijn 

het juist die personele wisselingen die het mogelijk lastig maken om plannen naast actueel 

houden ook echt op te volgen. Daarnaast speelt een groter vraagstuk; Reinaerde vindt de 

kwaliteit van ondersteuningsplannen heel belangrijk. Toch we ervoor waken dat het middel hier 

geen doel wordt. Door alle belangrijke en verplichte registraties gaat in de monitoring van de 

kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt, veel aandacht uit naar het plan zelf. 

Maar het gaat om de zorg die in de praktijk wordt geleverd. 

 

Toetsen leert Reinaerde dat collega’s goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsvraag 
van cliënten  
Door gebruik van de ‘Kwaliteitsfoto’s’ (zie §1.5) is in 2021 zichtbaar geworden dat collega’s over 

het algemeen een goed beeld hebben van de cliënten. Collega’s zijn goed op de hoogte van de 

ondersteuningsvraag, de wensen en behoeften én van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de individuele cliënt. Waar mogelijk geven zij de cliënten eigen regie en regelruimte over 

hun leven en worden cliënten vanuit nabijheid en met respect behandeld. 

Door omstandigheden zoals krapte op de arbeidsmarkt, niet passende huisvesting en 

achterstand in (bij)scholing, lukte het in 2021 niet altijd om aan de persoonsgerichte 

ondersteuning uitvoering te geven. Waar het wel lukt om passende begeleiding vorm te geven, 

wordt zichtbaar dat een verbeterde context qua huisvesting en collega’s, ervoor zorgt dat de 

kwaliteit van leven van de cliënten stijgt. Een mooi voorbeeld hiervan is de VIC-Workhome te 

Zeist.  
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Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen.
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1.2 De ruimte die cliënten hebben op het gebied van 
eigen regie 

De nieuwe participatie en medezeggenschapsregeling nog niet op ieders netvlies 
Goede en passende participatie en inspraak en (mede)zeggenschap voor welke cliënt en in 

welke vorm dan ook vergroten de mogelijkheden die cliënten (en hun familie) hebben op het 

verbeteren van de eigen woon-, werk- en leefomgeving en daarmee de kwaliteit van bestaan. 

Reinaerde hecht grote waarde aan de ideeën en de mening van cliënten. Zo denken cliënten 

ook mee in de applicaties en het elektronisch cliëntendossier waar wij mee (gaan) werken. En 

maakt een cliëntvertegenwoordiging deel uit van de samenwerking met de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). 

 

In 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) hernieuwd. De wet is 

belangrijk voor cliëntenraden in zorgorganisaties zoals Reinaerde. In de wet staat waarover de 

cliëntenraad om advies of instemming gevraagd moet worden en hoe daarmee moet worden 

omgegaan. In deze wet is de positie van de cliëntenraad sterker geworden en kan de 

cliëntenraad een grotere rol spelen in besluitvorming. Het tot uitvoering brengen hiervan 

binnen Reinaerde wordt afgesproken in de zogenaamde participatie en 

medezeggenschapsregeling. Het vaststellen en naleven van de regeling was een speerpunt in 

2021. Dit jaar is de voorlopige medezeggenschapsregeling ervaren in de praktijk en daar waar 

nodig aangepast. In december jl. is de regeling definitief geworden. De nieuwe 

medezeggenschapsregeling staat nog niet op ieders netvlies. 

 

Meer bewustwording van participatie en medezeggenschap binnen woningen 
In elke woning en dagbesteding wordt vorm gegeven aan Zeggenschap & Inspraak. Daarnaast 

heeft Reinaerde lokale cliëntenraden cliënten & verwanten, een regionale raad (waar gewenst) 

en formele medezeggenschap in de vorm van een Centrale Cliëntenraad (CCR Cliënten & CCR 

Vertegenwoordigers). De aanpak en werkwijzen kunnen per woning of dagbesteding en per 

manager verschillen, waardoor er verschillen zijn tussen de lokale cliëntenraden in de mate 

waarop cliënten betrokken worden. Bij 60% van de woningen en dagbesteding is een 

‘contactpersoon cliëntenparticipatie’. We zijn blij met dit resultaat. In veel woningen zien we dat 

er meer bewustwording is van (mede)zeggenschap en inspraak. Contactpersonen spelen hier 

een belangrijke rol in. In het jaar 2021 waar fysiek bij elkaar komen niet altijd kon, heeft dit 

nadelige invloed gehad op de frequentie en vormen van vergaderen voor lokale cliëntenraden. 

Niet iedereen beschikt over de juiste hulpmiddelen of voldoende ondersteuning om online te 

kunnen vergaderen. 

 

 



 

Per gebied worden de lokale medezeggenschapsorganen betrokken, met inachtneming van de 

wet- en regelgeving, al kan de wijze waarop per gebied verschillen. Het maatwerk wordt aan de 

strategisch managers overgelaten. 

 

Groeiende betrokkenheid bij het onderwerp cliëntenparticipatie 
Tegelijkertijd zien we in 2021 dat de cliënten van woningen en dagbesteding zonder formele 

vorm van medezeggenschap, steeds vaker betrokken worden bij het onderwerp 

cliëntenparticipatie door voortgangsgesprekken. In 2021 is ingevoerd dat cliënten(raden) 

adviesrecht hebben in de sollicitatieprocedure van managers, ook wanneer er sprake is van een 

interne kandidaat. Meerdere cliëntenraden hebben in 2021 geleerd online te vergaderen. Een 

waardevolle vaardigheid in een jaar waar fysiek vergaderen niet mogelijk was. Bij de overname 

van de Merenhof te Abcoude zijn de Centrale Cliëntenraad en de lokale cliëntenraad intensief 

en op een goede manier betrokken en ondersteund. 

Twee van de vier gebieden beschikken over een gebiedsraad en in gebied Lekstroom is de 

gebiedsraad in 2021 opgestart. 
 

 
  



 

Met elke cliënt wordt een ondersteuningsplan gemaakt 
Dit wordt gedaan aan de hand van informatie over wie de cliënt is, wat zijn of haar kwaliteiten 

en beperkingen zijn, welke vaardigheden hij of zij wil ontwikkelen en welke ervaringen hij of zij 

op wil doen. Daarnaast worden de wensen van de cliënt in kaart gebracht en wordt inzichtelijk 

gemaakt waarbij ondersteuning wenselijk en nodig is. Samen met de cliënt en/of familie 

worden er samenwerkingsafspraken gemaakt. De regiebegeleider, de daarvoor opgeleide 

professional die de cliënt het beste kent, schrijft vervolgens samen met de cliënt, de 

familie/vertegenwoordigers en betrokkenen, het ondersteuningsplan. De regiebegeleider zorgt 

daarna dat alle betrokkenen rondom de cliënt goed samenwerken en zorgt dat iedereen dát 

doet wat de cliënt belangrijk vindt. Dit doet hij of zij samen met de zorgverantwoordelijke. 

Het ondersteuningsplan gaat over de wensen en doelen voor het komende jaar. De evaluatie 

momenten met de cliënt en de betrokkenen, in combinatie met het de uitkomsten van het 

cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’ (zie §1.3 voor de uitkomsten), geeft input voor het 

nieuwe ondersteuningsplan. 
 

  



 

Door middel van een onderzoekende dialoog hebben 450 cliënten verteld wat zij 
belangrijk vinden 
‘Dit vind ik ervan!’ is de manier van cliëntervaringsonderzoek binnen Reinaerde. Elke cliënt (of 

diens vertegenwoordiger) wordt uitgenodigd om te vertellen over wat hij of zij belangrijk vindt 

door middel van een onderzoekende dialoog. Wat vindt hij of zij goed en wat zou hij of zij 

willen veranderen? Het gesprek vindt plaats op een gepland moment of juist op meerdere 

‘natuurlijke’ momenten. Afhankelijk van wat de cliënt prettig vindt. De kern van wat de cliënt 

heeft aangegeven wordt beschreven in het persoonlijk cliëntendossier en het wordt jaarlijkse 

geëvalueerd in het gesprek over het ondersteuningsplan. 

In 2021 hebben 450 unieke cliënten hun ervaringen middels deze methode gedeeld; dit 
komt neer op 12,8% van de cliënten. Hiervoor zijn 516 gesprekslijsten door cliënten 
en/of hun familie of vertegenwoordigers ingevuld. Inmiddels zijn er 318 collega’s 
getraind in het voeren van het ‘Dit vind ik ervan!’-gesprek. 
 

 

Themabijeenkomst ‘Dit vind ik ervan!’  
In februari was er een themabijeenkomst van ‘Dit vind ik ervan!’, dit keer in Houten. ‘Dit 
vind ik ervan!’ is de manier van cliënt-ervaringsonderzoek binnen Reinaerde. De 
bijeenkomst was voor begeleiders, maar er waren ook cliënten en familieleden aanwezig. 
Leerbegeleiders die hiervoor zijn opgeleid, gaven uitleg over wat . ‘Dit vind ik ervan!’ kan 
betekenen voor iedereen en beantwoordden vragen. “We vinden het een goed idee”, gaven 
cliënten aan. De duimen gingen omhoog. De familieleden waren erg enthousiast over het 
gesprek waarin we elkaar beter leren kennen. Ze vinden het belangrijk om de wensen van 
cliënten te bespreken met elkaar en deze in het ondersteuningsplan op te nemen.  
 

 
 



 

 

Reflectie in teams leert Reinaerde dat cliënten over het algemeen gezien en gehoord 
worden 
In 36% van de reflectiemomenten in teams (zie § 1.5) is er gereflecteerd op de geboden 

kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt. Collega’s gaven aan dat zij over het 

algemeen tevreden zijn over de geboden bejegening en betrokkenheid en aandacht voor de 

individuele cliënt, dat cliënten gezien en gehoord worden en dat er persoonsgerichte zorg en 

maatwerk geboden wordt. Tevens zien zij tevredenheid van cliënten met het activiteitenaanbod. 

Wat beter zou kunnen volgens de teams is meer balans in de tijd voor persoonlijke aandacht op 

de groep versus tijd wat besteed wordt aan administratieve werkzaamheden (computer taken) 

en het beter afwegen wanneer je iets ‘overneemt’ van een cliënt en wanneer niet. 



 

Uit de uitkomsten van de Kwaliteitsfoto’s gemaakt in 2021 blijkt dat bij de 11 woningen 
waar de norm; ‘Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en 
welbevinden’ is getoetst, er voor 27% volledig voldaan wordt aan deze norm en voor 
73% grotendeels. 

 

Onvrijwillige zorg binnen Reinaerde; alleen na consensus 
Binnen Reinaerde vinden we het belangrijk dat alle cliënten vrijheid ervaren; iedereen heeft 

daar recht op. Soms is het voor het bewaken van de veiligheid noodzakelijk om iemand in zijn 

vrijheid te beperken terwijl de cliënt hier niet mee instemt of zich hier tegen verzet. Dit heet 

onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt ingezet volgens de Wet zorg en dwang. Binnen 

Reinaerde wordt er alleen gekozen voor alleen onvrijwillige zorg als de cliënt, de familie of 

wettelijk vertegenwoordiger en de betrokken professionals gezamenlijk alle andere 

mogelijkheden uitgesloten hebben en er consensus is bereikt op de gekozen maatregel. 

 

Op peildatum 31 december 2021 was er bij 344 cliënten incidenteel sprake van onvrijwillige 

zorg. 

Binnen Reinaerde worden vooral maatregelen toegepast die de bewegingsvrijheid van cliënten 

beperken zoals fysieke en mechanische fixatie. Daarna zien we dat ‘insluiten’ en het ‘beperken 

in de vrijheid om het eigen leven in te richten’ het meest voorkomend zijn. 
 
 

 
  

27%

73%

Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en 
welbevinden.

voldoet voldoet grotendeels



 

Door naleving van de Wet zorg en dwang (Wzd) is er sprake van een toename in de 
zeggenschap 
Vanwege de relatief nieuwe werkwijze rondom het administreren van onvrijwillige zorg was de 

beschikbare data de afgelopen jaren onbetrouwbaar en kunnen we nog geen jaartrend 

opstellen. Eind 2021 zien we, afgezet tegen het gehele jaar, een daling van het aantal 

meldingen van onvrijwillige zorg. 

Voorzichtig concluderen we dat de noodzakelijke inhaalslag rondom het goed uitvoeren van de 

relatief nieuwe wet afgerond is; alle onvrijwillige zorg is vastgelegd in het ondersteuningsplan. 

Tevens wordt nu alle onvrijwillige zorg conform het stappenplan met alle betrokkenen 

geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar afbouw of minder ingrijpende maatregelen. Er zijn in 

2021 mooie ervaringen met afbouw van onvrijwillige zorg met altijd een enorm positieve 

impact op cliënten.  

 

Vooraf afstemmen met cliënt en familie over eventuele noodsituaties geeft ruimte voor 
meer eigen regie 
Onvoorziene onvrijwillige zorg hangt samen met de mate van complexiteit van de 

ondersteuningsvragen van cliënten. Als de benodigde onvrijwillige zorg goed geborgd is in de 

stappenplannen, zien we een daling van het aantal meldingen* in de onvoorziene onvrijwillige 

zorg. Hierom is er in 2021 meer aandacht besteed aan het voorkomen van onvoorziene 

onvrijwillige zorg (onder andere bij incidenten) door hier al vooraf en proactief met elkaar over 

in gesprek te zijn gegaan. Een mooie ontwikkeling, omdat hiermee afstemming is met cliënt en 

de familie over wat er eventueel in noodsituaties gedaan moet worden. Desondanks is het 

aantal keren dat er onvoorziene onvrijwillige zorg nodig was, toegenomen. Dit zien we binnen 

alle gebieden, met uitzondering van gebied Lekstroom. Deze toename is voor een groot deel te 

wijten aan (vermoedens van) corona, het moeten toepassen van quarantaine en isolatie en het 

moeten fixeren tijdens het testen. Ook de bewustwording ten aanzien van onvrijwillige zorg 

draagt bij aan deze toename. 

*Reinaerde voldoet aan de IGJ eisen om minimaal halfjaarlijks haar gegevens over de uitvoering van onvrijwillige 

zorg of verplichte zorg door te geven. De uitgebreide jaaranalyse 2021 vindt u hier: 

https://www.reinaerde.nl/media/6857/reinaerde-wzd-rapportage-2021.pdf 
  

https://www.reinaerde.nl/media/6857/reinaerde-wzd-rapportage-2021.pdf


 

Het Cliënt Ervaringspunt (CEp) blijft zich ontwikkelen 
De mensen van het Cliënt Ervaringspunt zetten hun ervaring en expertise in om vragen van 

cliënten te beantwoorden en mee te denken over zaken die cliënten aangaan, waar zij over 

kunnen meepraten of inspraak in hebben. De collega’s van het CEp zijn op alle plaatsen binnen 

de organisatie te vinden en geven toelichting middels (online) presentaties. Ook buiten de 

organisatie zijn zij actief zoals bijvoorbeeld door het wekelijks posten van nieuws en 

ontwikkelingen op de Facebook pagina. In 2021 hebben de Cep collega’s de pilot 

computergebruik binnen diverse woonlocaties helpen opstarten, hebben zij samengewerkt met 

de afdeling communicatie in het zo begrijpelijk mogelijk maken van informerende teksten voor 

cliënten en hebben zij gastlessen aan de MBO Utrecht Reinaerde klas gegeven. 

Reinaerde deed in ook in 2021 als trouwe partner van stichting Prokkel weer mee met de 

Prokkelweek. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke 

beperking én iemand zonder. Mooi om te zien dat de ervaringsdeskundigen van CEp zich blijven 

ontwikkelen. Zo hielpen zij in 2021 mee met het voorbereiden en organiseren van een online 

BeleidsProkkel bij het ministerie van economische zaken en klimaat. Bij deze Prokkel werd er 

gepraat over het onderwerp klimaat. 

  

Cep geeft gastles op MBO Utrecht  
De mensen van het Cliënt Ervaringspunt (CEP) zetten hun ervaring en expertise in om vragen 
te beantwoorden en mee te denken over zaken die cliënten aangaan, waar zij over mogen 
meepraten of inspraak in hebben. Zo geven zij bijvoorbeeld gastlessen op het MBO Utrecht. 
Leerlingen gaan in gesprek met het CEP over ervaringsdeskundigheid. Om hen nog beter 
voor te bereiden op de praktijk. 

 



 

Cliënten vergroten hun kans op vriendschap, geluk en liefde  
Sinds september 2021 kunnen cliënten die bij Reinaerde wonen of dienstverlening afnemen 

nieuwe mensen ontmoeten via de contact-bemiddelingswebsite ABCDate.nl. Voor begeleiders is 

ABCDate een handige tool om de cliënt op een veilige manier te helpen bij het uitbreiden van 

de sociale contacten, ook met mensen buiten Reinaerde. Het gaat via een veilige 

contactbemiddelingswebsite en -app voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking van 

18 jaar of ouder. ABCDate is alleen te gebruiken door cliënten van zorgorganisaties die zijn 

aangesloten en dat is Reinaerde sinds dit jaar. Op ABCDate kunnen cliënten op zoek naar een 

vriendschap, maatje of relatie. Cliënten kunnen zo zelfstandig mogelijk profielen van andere 

deelnemers bekijken, chatten, een prikbordbericht plaatsen en zich aanmelden voor online 

avonden. Tijdens deze avonden via Zoom kunnen deelnemers elkaar beter leren kennen. Twee 

coaches van Reinaerde ondersteunen in alles wat erbij komt kijken; zij houden de mailbox bij 

en zorgen dat er elke week een filmpje wordt gelanceerd op het YouTube kanaal MIEP MIEP van 

Reinaerde. Daarnaast zorgen zij ervoor dat online avonden bekend gemaakt worden. Deze 

vinden 2x per week plaats. Als de Corona maatregelen het weer toe laten dan zal het Reinaerde 

Cliëntervaringspunt ook een aantal live bijeenkomsten per jaar gaan organiseren. Tijdens deze 

avond zijn er leuke spelvormen die passen bij het thema van de avond. 
 

 
  

ABCDate startfeest  
Op 7 oktober was het ABCDate startfeest. 60 deelnemers die bij Reinaerde wonen of 
werken, hadden een leuke avond en konden elkaar leren kennen. Een van de deelnemers 
vertelt: “Ik heb de laatste 1,5 jaar door corona wel het contact met mensen gemist. Ik vind 
het leuk hier en ik vind het fijn om mee te doen. Het is allemaal nieuw voor mij.” Er komt 
zeker een vervolg met ABCDate avonden die we gaan organiseren om elkaar te ontmoeten 
en vrienden te maken! 

 



 

1.3 De ervaringen van cliënten over wat zij zelf vinden 
van hun kwaliteit van bestaan 

Reinaerde zet zich in om met haar zorg- en dienstverlening een zo groot mogelijke kwaliteit van 

bestaan aan haar cliënten te geven. Daarom is het van belang de ervaringen van cliënten te 

meten en deze informatie om te zetten naar de dagelijkse praktijk. Het meten van deze 

ervaringen wordt gedaan via het cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’’. Dit is één van de 

instrumenten uit de instrumentenwaaier die jaarlijks door de VGN wordt beoordeeld waarbij de 

cliënt aan de hand van meerdere gesprekken aangeeft welke kwaliteit van leven zij ervaren op 

meerdere gebieden.  

 

In onderstaande grafiek zijn de resultaten hiervan opgenomen. 
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Om te begrijpen waar deze resultaten vandaan komen hebben we de thema’s waar de meeste 

en de minste tevredenheid over is in onderstaande tabel uiteengezet. 

 
 Tevreden Ontevreden  
 1. Familie 1. Lijf  

To
p-

go
ed

 =
 8

9,
3%

 

De overgrote meerderheid van de cliënten geeft 
aan hun familiesituatie als ‘top’ of ‘goed’ te 
ervaren.  
Zij geven aan goed contact met hun familie te 
hebben, regelmatig met hen te bellen en af te 
spreken.  
Ze bestempelen hun familie als belangrijk en 
worden op hun beurt ook als belangrijk onderdeel 
van de familie gezien. 

Er zijn een aantal hoofdzaken te onderscheiden in 
de top-goed groep binnen dit thema. Bijna een 
kwart van de cliënten geeft aan gezond en weinig 
tot zelden ziek te zijn (23,1%).  
Daarnaast geven cliënten aan tevreden te zijn over 
hun uiterlijk en met name hun lichaam (14,6%).  
Ook het feit dat de cliënten zelfstandigheid of een 
ontwikkeling in hun zelfredzaamheid ervaren is een 
beweegreden om dit thema als positief te 
classificeren (12,3%). 

Top-goed = 66,6%
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De cliënten die dit thema een ‘matig’ of ‘slecht’ 
geven doen dit omdat zij weinig contact met hun 
familie hebben en een wens hebben tot meer 
contact (36,4%). Ook heeft een deel van deze 
groep geen contact met hun familie (22,7%).  
En zijn er cliënten die last hebben van problemen 
in of met hun familie (13,6%). 

Het grootste deel van de cliënten die dit thema een 
‘matig’ of ‘slecht’ geven doen dit vanuit onvrede 
over hun uiterlijk (32,1%), waarvan de meesten 
aangeven te willen afvallen. Een andere grote 
groep geeft aan pijn, last of hinder te ervaren van 
een lichamelijke aandoening (30,8%).  
Een ander punt van onvrede is het ervaren van 
afhankelijkheid m.b.t. de persoonlijke verzorging of 
het niet tevreden zijn over hoe de hulp bij de 
persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd (10,3%). 

M
atig-slecht = 33,6%

 

 2. Doen 2. Gevoel 3.  
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Bijna 90% van de cliënten geeft aan dit thema als 
‘top’ of ‘goed’ te ervaren. Hiervan geeft 60,8% van 
de cliënten aan dat dit komt door het hebben van 
(vrijwilligers)werk, dagbesteding of school.  
Het ervaren van balans tussen werk en vrije tijd 
wordt als belangrijk ervaren, 16% benoemt 
activiteiten in de vrije tijd als reden voor 
tevredenheid. Dit kunnen activiteiten/taken zijn 
binnen de woning of dagbesteding, uitjes, hobby’s 
en (sport)clubs. 

Iets meer dan een kwart van de cliënten die 
aangeven dit thema als ‘top’ of ‘goed te ervaren, 
geeft aan lekker in zijn/haar vel te zitten (25,9%). 
Ook wordt er door een aanzienlijk deel aangegeven 
dat zij tevreden zijn over hun leven en de invulling 
hiervan (22,2%).  
Een andere ervaring die bijdraagt aan de 
tevredenheid binnen dit thema is het feit dat 
cliënten zich gezien en gehoord voelen (9,5%). 
 

Top-goed = 76,4%
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Van de cliënten die dit thema een ‘matig’ of 
‘slecht’ geven doet 22,7% dit omdat zij geen 
(passende) tijdsinvulling hebben in de vorm van 
(vrijwilligers)werk, dagbesteding of school.  
Ouders en cliënten zelf lopen er tegenaan dat ze 
moeilijk te activeren of stimuleren zijn (22,7%).  
Een deel van de cliënten geeft aan stress te 
ervaren rondom een naderende wijziging in hun 
tijdsinvulling, zoals andere werkzaamheden of een 
andere school (9,1%). 

De meerderheid van de cliënten die dit thema als 
‘matig’ of ‘slecht’ scoren doen dit omdat zij onrust 
ervaren bij onduidelijkheid of het ontbreken van 
regelmaat (35,6%).  
Bijna een derde van de cliënten geeft aan dat zij 
moeite hebben met loslaten waardoor zij piekeren 
of een ‘vol hoofd’ hebben (31,1%). Ook zorgen 
maken over de eigen gezondheid of die van familie 
wordt als negatief component aangeduid (22,2%). 
 
 

M
atig-slecht = 23,6%

 

 3. Veilig voelen 3. Kiezen 4.  
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Waar vorig jaar een derde van de cliënten aangaf 
zich voldoende veilig te voelen, geeft nu 87,9% 
van de cliënten aan dit als ‘top’ of ‘goed’ te 
ervaren. Zij geven aan zich vertrouwd te voelen op 
hun plek en vertrouwen te hebben in hun 
begeleiding (20,7%).  
De nabijheid van de begeleiding wordt ook als 
element genoemd voor het hebben van een veilig 
gevoel (18,3%). Opvallend veel cliënten (13,4%) 
geven aan veiligheid te halen uit de jaarlijkse 
ontruimingsoefening en de aanwezigheid van 
blusmiddelen. 

Bijna de helft van de cliënten geeft aan te kunnen 
kiezen en tevreden te zijn met de keuzevrijheid die 
zij ervaren (46,9%). De mate van keuzevrijheid 
wordt aangepast aan het vermogen van de cliënt, 
20,4% maakt kleine keuzes voor het eigen leven, 
zoals bijvoorbeeld het kiezen van kleding voor de 
dag, de uit te voeren activiteit of welk broodbeleg 
er genuttigd gaat worden.  
Er is ook een groep die aangeeft een grote mate 
van invloed te ervaren en ervaren altijd zelf te 
kunnen kiezen (15%). 

Top-goed = 80,2%
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 Het ervaren van een onveilig gevoel wordt in de 
meeste gevallen veroorzaakt door het feit dat 
mensen onvoorspelbaar kunnen reageren (27,8%). 
Ervaringen uit het verleden kunnen ook reden zijn 
voor het hebben van een veilig gevoel, zo geeft 
11,1% van de cliënten aan een onveilig gevoel 
overgehouden te hebben aan incidenten.  

Bijna de helft van de cliënten die dit thema als 
‘matig’ of ‘slecht’ scoren geeft aan niet in staat te 
zijn zelfstandige keuzes te maken en hebben hierbij 
ondersteuning nodig (47,2%). Er wordt ingezet op 
ontwikkeling in het maken van keuzes, een kwart 
van deze groep leert om de eigen keuzes te maken. 
 

M
atig-slecht = 18,8%

 

 

 

Meedoen bij De Bombardon 
Bij De Bombardon in Veenendaal doen steeds meer cliënten werkzaamheden in de buurt. Dat 
kan variëren van klussen doen, werken in de ouderenzorg of bij theater Lampegiet. Cliënten 
bezorgen taarten of brengen koffie rond op de markt. Collega’s van De Bombardon doen 
gewoon mee in Veenendaal. Ze doen ertoe en leren nieuwe vaardigheden. Dat is goed voor hun 
zelfvertrouwen. En dat wil de Bombardon verder faciliteren. Daarvoor zoekt ze continue naar 
kansen en mogelijkheden voor cliënten om te werken bij en voor anderen. In dit filmpje vertelt 
collega Marieke Groenman over hoe de Bombardon dit doet.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vx6p-whfHj8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx6p-whfHj8


 

Wmo cliënten in de gemeente Utrecht voelen zich zeer welkom 
15 Cliënten die in de gemeente Utrecht begeleiding vanuit de Wmo ontvangen, zoals hulp bij 

medicijnen innemen, oefenen van vaardigheden, hulp bij ritme en regelmaat in het leven 

krijgen, hebben middels de Ervaringswijzer hun tevredenheid over de in 2021 ontvangen zorg- 

en dienstverlening gedeeld.  

Hieruit komt naar voren dat de cliënten de grootste tevredenheid ervaren over het zich welkom 

voelen (Helemaal mee eens: 87,5%), het zich veilig voelen (Helemaal mee eens: 84,6%) en de 

aansluiting van de zorg op hun vraag (Helemaal mee eens: 83,3%). De minste tevredenheid 

wordt ervaren over zich zelfredzaam voelen wanneer het niet goed gaat (Helemaal niet mee 

eens: 15,4%), de duidelijkheid over de te ontvangen zorg bij aanvang (Niet mee eens: 20%) en 

de wachttijd voor aanvang van de zorg (Niet mee eens: 9,1%).  
 

Collega’s staan meer open voor gesprekken met cliënten en hun vertegenwoordigers over 
onvrede  
Er zijn in totaal 92 meldingen behandeld, dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Hieronder 

bevonden zich 32 uitingen van onvrede, 49 klachten en 2 formele klachten. 

Door de cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris wordt opgemerkt dat collega’s meer 

bekend raken met de functies en het doel van de cliëntvertrouwenspersoon en de 

klachtenfunctionaris. Namelijk; streven naar een oplossing zonder oordeel over de kwestie of 

klacht. Dit maakt dat collega’s meer open staan voor gesprekken met cliënten en hun 

vertegenwoordigers over onvrede en dit meer als een vorm van feedback wordt gezien i.p.v. een 

aanklacht. 

 

In het algemeen valt te melden dat voor cliënten (en eigenlijk ook voor hun familie en 

vertegenwoordigers) voor hun kwaliteit van bestaan van belang is dat zij zich gezien en 

gehoord voelen door hun zorgverleners. Dat zij ervaren dat er oog en begrip is voor hun 

perspectief, dat zij gehoord worden in hun wensen en behoeften; wat niet wil zeggen dat er aan 

alles tegemoet gekomen dient te worden. Om te komen tot een effectieve behandeling van 

onvrede en klachten is dit tevens noodzakelijk. 



 

In 2021 was iedere klager positief over het verloop van het bemiddelingsgesprek en de 
aandacht 
Zo goed als alle verzoeken van de klachtenfunctionaris tot een bemiddelingsgesprek zijn door 

collega’s gehonoreerd, op één klacht na. Er zijn in totaal 21 bemiddelingsgesprekken gevoerd in 

2021. En dat ondanks dat de uitkomst niet altijd was wat de klager voor ogen had, was iedere 

klager positief over het verloop van het bemiddelingsgesprek en de aandacht die er vanuit de 

klachtenfunctionaris voor de klacht was geweest. De indruk van de cliëntvertrouwenspersoon is 

dat begeleiders, gedragsdeskundigen, managers vrijwel direct acteren op verzoek voor gesprek 

of reactie richting cliënt. Deze houding draagt bij aan gezien en gehoord voelen door cliënten. 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag ‘Opvang onvrede en klachten’ over 2020 en gesprekken met 

adviseur raad van bestuur zijn er wijzigingen aangebracht binnen de processen en monitoring. 

De strategisch managers bespreken de deelrapportage binnen hun gebied. Het is echter nog 

onvoldoende zichtbaar welke opvolging aan geformuleerde aanbevelingen wordt gegeven. 

 

Reinaerde is tevens verbonden aan de onafhankelijke Klachtencommissie Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). In 2021 heeft deze klachtencommissie 1 klacht ontvangen 

van een thuiswonende cliënt; aangaande dagbesteding in de gemeente Utrecht. Deze klacht is 

na een gesprek met de betrokken strategisch manager bij de klachtencommissie ingetrokken. 
 

Multidisciplinair leren maakt de cliëntenzorg beter 
In 2021 hebben we ervaren dat de samenwerking en afstemming tussen de begeleiders en 

collega’s van het medisch team niet altijd goed verloopt. Bij een woning in De Heygraeff te 

Woudenberg is een gezamenlijk verbeterplan opgesteld met als doel de samenwerking te 

verbeteren ten gunste van de cliëntenzorg. Het verbeterplan helpt de betrokkenen bij het 

realiseren van een gezamenlijke PDCA cyclus. 

 



 

In de Marokkodreef te Utrecht biedt Reinaerde aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 

18 jaar een verblijfsplek in een beschutte omgeving als thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat. 

Vanaf september 2021 is het multidisciplinair werken met een arts verstandelijk gehandicapten 

van Novicare en een verpleegkundige opnieuw vormgegeven. Dit heeft de kwaliteit van de 

behandeling en ondersteuning aan de cliënten goed gedaan omdat het multidisciplinair werken 

nu effectiever is en er meer aandacht is voor preventie. 

  



 

1.4 Het samenspel van de cliënt, collega’s, informeel 
netwerk en vrijwilligers 

Meer uitgaan van talenten en interesses van vrijwilligers 
Reinaerde gelooft in de kracht van samen. Samen krijgen we meer voor elkaar. Vrijwilligers 

geven net dat beetje extra aandacht. Voor mensen met een beperking, begeleiders en Reinaerde 

zijn vrijwilligers speciaal omdat vrijwilligers zich inzetten in hun eigen tijd. Reinaerde heeft het 

uitgangspunt dat er voor iedereen passend vrijwilligerswerk is. Het werk is divers. Van hulp bij 

lezen, schrijven of computers tot wandelen, boodschappen doen of het begeleiden van een 

sportdag of bij creatieve activiteiten, sporten of koffie drinken en een goed gesprek hebben. Via 

https://vrijwilliger.reinaerde.nl/ kunnen geïnteresseerden zien welke actuele hulpvragen 

cliënten of begeleiders in de buurt hebben. In 2021 is er veel energie gestoken in het behouden 

van de vrijwilligers. Dat is goed gelukt. Alle beschikbare tijd en ruimte is gericht geweest op de 

individuele vrijwilligers en het faciliteren binnen diensten waar zij werkzaam zijn of waar er 

ondersteuning gezocht wordt. Er is extra aandacht besteed aan het goed bij elkaar vinden van 

hetgeen vrijwilligers graag doen versus de vraag die cliënten of begeleiders hebben. Er kan 

meer dan voorheen gekeken worden naar de individuele talenten en interesses van vrijwilligers. 

Het vrijwilligersportaal heeft een upgrade gekregen en is aangevuld met een talenten app. 

Hiermee gaat het maken van de puzzel sneller en beter. Dit draagt bij aan een duurzamer 

netwerk om de cliënt heen. 
 
  

https://vrijwilliger.reinaerde.nl/


 

 

  

Samenwerking Reinaerde FIT en Sportief Zeist 
Hoe zorgen we dat we wat meer gaan bewegen? Op Dennendal in Den Dolder werkt Reinaerde 
Fit hiervoor samen met Sportief Zeist. De buurtspotcoaches van Sportief Zeist geven allerlei 
sport- en beweegvormen aan verschillende groepen met een intensieve begeleidingsvraag in 
hun vrije tijd. Ze besteden extra aandacht aan motoriek en sociale ontwikkeling. Iedereen die 
dat wil kan hier gebruik van maken. Zo zorgen we samen voor een gezondere leefstijl. 

  
 
In juli was er sportmiddag voor de mensen die op Dennendal wonen. Sportcoaches Ilse en 
Michelle van Sportief Zeist organiseerden samen met vrijwilligers en begeleiders verschillende 
activiteiten. Zoals basketbal, voetbal, knotshockey en mik spelletjes. Ilse biedt iedere vrijdag 
sport aan op Dennendal.  
 

 



 

Samen zorgen dat we FIT blijven 
Vanuit Reinaerde FIT coachen de beweeg- en voedingscoaches zowel cliënten als collega’s in 

een gezond beweeg- of voedingspatroon. Deze coaching wordt individueel, in groepsverband of 

op specifieke woningen gegeven en iedere cliënt of collega kan hier gebruik van maken. Op 

gebied van voeding en bewegen is er contact met samenwerkingspartners ter ontwikkeling van 

vernieuwende producten zoals het ontwikkelen van vernieuwd sportaanbod met partners van 

gemeenten onder het nationaal sportakkoord. Tevens is in november besloten tot het gebruiken 

van de Kookapp binnen Reinaerde. Cliënten kunnen zo, na het begeleidingstraject, zelfstandiger 

en gemakkelijker gezonde keuzes maken op het gebied van koken en eten. Ook wordt er ingezet 

op het vergroten van de basiskennis over leefstijl. Daarom is dit thema opgenomen in het 

scholingsaanbod en de studieopdrachten voor zij-instromers. Zij nemen hun opgedane kennis 

mee in hun werk. In 2021 hebben 26 zij-instromers van 24 verschillende diensten binnen 

Reinaerde deze basiskennis opgedaan en verspreid.  

 

 

De Kookapp  
Spinaziestamppot met chipolataworstjes of rodekool met aardappelen en een gehaktbal. 
‘Zelfgemaakt natuurlijk, dankzij de Kookapp.’ Corina de Graaf heeft een licht verstandelijke 
beperking en houdt erg van koken. De app helpt haar om een gezonde en betaalbare maaltijd 
te bereiden en draagt bij aan haar zelfstandigheid. ‘Ik vind het erg leuk om nieuwe recepten 
uit te proberen’, zegt Corina. 
Reacties van andere cliënten die de Kookapp uittesten, zijn dat ze het prettig vinden daarmee 
minder afhankelijk te zijn tijdens het koken. Ook vinden ze het hip, koken met een app. Aan 
begeleiders geeft het bovendien de mogelijkheid om samen met cliënten nieuwe recepten uit 
te proberen. Zo kan het de interactie en zelfredzaamheid bevorderen. 
De Kookapp is een initiatief van Stichting Humanitas DMH in samenwerking met Reinaerde 
en Amerpoort. Lees het hele artikel op rijksoverheid magazines: Onbeperkt meedoen!  
 

 

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen/2020/03/onbeperkt-koken


 

Reinaerde geeft aandacht aan en ruimte voor Zingeving en Ethiek 
De intensiteit van het werk vroeg in 2021 veel van alle collega’s; dat vraagt om extra aandacht 

voor mentale veerkracht. Een risico is dat mensen hun tekort aan veerkracht compenseren door 

hun enorme loyaliteit aan de cliënten en het werk. De aandacht die nodig was voor de 

gezondheidsvraagstukken werkte vertragend op het initiatief om meer organisatie-breed 

(multidisciplinair) te werken en bij te dragen aan positieve gezondheid van de collega’s.  

In 2021 zijn er nieuwe vormen en methoden van moreel beraad ontwikkeld die er toe bijdragen 

dat het moreel beraad vaak doorgang kon vinden; er hebben dit jaar 12 moreel beraden 

plaatsgevonden. Deze hebben een positief resultaat gebracht voor de cliënten wiens casus 

werden besproken. 

 

  

Reinaerde geeft aandacht aan en ruimte voor Zingeving en Ethiek  
 “Ik ben de hele tijd verdrietig”, zei een cliënt afgelopen week. “Kun je met ons meedenken over 
een uitvaart?”, vroeg een begeleider. “Ik zou meer willen doen dan ik kan”, zei een collega. Het 
zijn situaties waarin collega’s en cliënten een beroep kunnen doen op de consulenten zingeving 
Judith Overbeek en André Drost. Beiden zien in 2021 telkens weer de grote inzet voor cliënten. 
Iedereen zet zich ervoor in om hen zo goed mogelijk te helpen. Judith: “Ik zie en hoor het ook 
terug in mijn bezoeken en contacten met cliënten. Als consulent zingeving denk ik graag met 
hen mee." 
In bijgaand filmpje geven Judith en André een beeld van hun werk. 
https://youtu.be/LDnDD9ZPhmw 

 

 

https://youtu.be/LDnDD9ZPhmw


 

Een regionale AVG poli biedt uitkomst 
Het is voor iedereen belangrijk dat medische zorg dichtbij beschikbaar is , zowel algemeen bij 

de huisartsenpraktijk als ook voor gespecialiseerde vragen. De arts voor verstandelijk 

gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in het behandelen van medische problemen bij en in de 

omgang met mensen met een verstandelijke beperking. Voor alle vragen op het gebied van 

gezondheid, gedrag en communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen 

mensen terecht bij de AVG-poli van Reinaerde. In mei 2021 is Reinaerde de samenwerking 

aangegaan met Novicare. Novicare ondersteunt zorgorganisaties bij de invulling van de 

behandeling. Daar waar de nodige behandelexpertise ontbreekt of waar Novicare samen met de 

behandelaren van Reinaerde een team kunnen vormen. De samenwerking met Novicare is 

gericht op het opzetten van een regionale VG poli met als doel tot een vernieuwend en meer 

toekomstbestendig concept te komen. Er heerst een landelijk tekort aan VG-artsen dat regionaal 

geadresseerd moet worden. Niet alleen voor Reinaerde, maar ook voor andere zorgorganisaties 

die aan kunnen sluiten. We zijn gekomen op een schaalbaar concept wat vertaalbaar is naar 

andere regio’s en/of kraptegebieden.  

 

Door buiten de gebaande paden te treden meer specialistische kennis beschikbaar voor 
cliënten 

Het medisch team van Reinaerde bestaat uit een breed samengestelde groep behandelaars, die 

in wisselende samenstelling multidisciplinair samenwerken. Vanwege het landelijk tekort aan 

(specialistische) medici en behandelaren zien we sinds de afgelopen jaren dat we bij het 

multidisciplinaire samenwerken niet altijd voldoende medische inzet kunnen realiseren. In 2021 

heeft Reinaerde besloten iets meer buiten de gebaande paden te gaan zoeken en er voor 

gekozen een specialist ouderengeneeskunde en een psychiater op consultbasis aan te nemen. 

Hierdoor is er meer specialistische kennis beschikbaar voor cliënten. 

Cliënten worden ouder en de hulpvraag complexer, daarmee neemt de vraag naar 

verpleegkundige zorg toe. Eind 2021 is er een akkoord bereikt voor de inzet van een 24-uurs 

verpleegkundig team. Een stevige verpleegkundige tussenlaag geeft meer kwaliteit van zorg en 

zorgt voor versterking van de basiszorg. Implementatie van deze zorg zal plaatsvinden medio 

2022. Tegelijkertijd kampen sommige woningen op dit moment met schaarste aan inzet en 

kennis en zien we het aantal verpleegkundigen wat werkzaam is op de woningen afnemen. Dit 

brengt gezondheidsrisico’s met zich mee in signalering en opvolging. Om deze risico’s zoveel 

mogelijk te ondervangen organiseert het medische team artsenvisites bij woningen waar dat 

nodig.  



 

Betere toerusting in de Wet zorg en dwang (Wzd) voor collega’s door onafhankelijke 
deskundige 
De externe deskundige is gedurende 2021 weinig ingeschakeld omdat betrokken externe 

professionals onvoldoende beschikbaar waren. Met de inwerkingtreding van de reparatiewet per 

6 november 2021 vervangt de onafhankelijk deskundige de externe deskundige. In januari 2022 

is het proces en bijhorende instructies voor de onafhankelijke deskundige bij Reinaerde volledig 

geïmplementeerd en verwachten we hierin een verbetering. 

De zorgverantwoordelijken en de Wzd-functionarissen nemen hun rol en taak serieus en goed 

op. Tijdgebrek lijkt minder aan de orde door uitbreiding van het aantal Wzd-functionarissen. 

Aandacht voor de toerusting van de zorgverantwoordelijke in woningen met cliënten zonder 

behandeling blijft belangrijk. 
 

De samenwerking rondom het afwegen van vrijheid of beperking, verloopt constructief 
De Wzd is goed ingebed binnen overige afdelingen en diensten van Reinaerde en de 

samenwerking verloopt goed. 

Het medisch team kon, daar waar zij inzetbaar zijn, in 2021 altijd meekijken met de 

stappenplannen, wat leidt tot een betere kwaliteit en bredere blik op de maatregelen. Het is in 

2021 gelukt om meer artsen bij de uitvoering en toepassing van de Wzd te betrekken. De Wzd-

functionarissen en collega’s van het Wzd bureau hebben waar nodig gesprekken op maat met 

zorgverantwoordelijken en managers over de implementatie en uitvoer van de wet. Hierdoor 

wordt er op verantwoorde manier met de onvrijwillige zorg omgegaan. Het medisch team werkt 

samen met Novicare en is mede daardoor goed aangehaakt op afwegingen over onvrijwillige 

zorg. Het lukte in 2021 goed om een lid van het medisch team te laten aansluiten bij de 

evaluaties van de onvrijwillige zorg. Een belangrijke stap om verantwoorde onvrijwillige zorg te 

bieden en te werken aan afbouw. 
 

Multidisciplinaire samenwerken bij het Centrum voor diagnostiek en behandeling; 1 
contactpersoon, wel zo prettig 
Het Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling (CDB) te Utrecht is gespecialiseerd in 

het onderzoeken, het geven van advies en het behandelen van kinderen, jongeren en 

volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrag dat moeilijk te begrijpen 

is. In 2021 is er binnen het CDB doorontwikkeld op het product Multi Disciplinaire Diagnostiek 

(MDD). Met de nieuwe werkwijze ervaart de cliënt meer overzicht over de totale behandeling en 

wordt er een effectieve planning gerealiseerd, zowel voor de cliënten als voor de behandelaars. 

De cliënt heeft nu 1 contactpersoon en ontvangt bij de start een planning van alle benodigde 

afspraken die zo veel mogelijk op 1 dag gepland worden. Voor cliënten is het toch best 

moeilijke proces overzichtelijker en prettiger geworden. We merken dat alles goed is ingericht 

en dat het nog wel aandacht vraagt in de uitvoering. 

  



 

1.5 Kwaliteit en veiligheid in zorg en ondersteuning 

Reinaerde draagt zorg voor corona vaccinatie van cliënten en collega’s en hun familie  
Eind februari begon Reinaerde met de tweede corona vaccinatie voor de meeste cliënten die bij 

Reinaerde wonen. Eind mei volgde de tweede vaccinatie voor het deel van de cliënten die 

eerder niet gevaccineerd konden of wilden worden. Bij Dennendal te Den Dolder en De 

Heygraeff te Woudenberg is zo’n 95% van de cliënten minimaal 3 keer gevaccineerd door het 

medisch team van Reinaerde. In de woningen in de wijken ligt het vaccinatie percentage ook 

hoog: tussen de 90% en 95% gemiddeld. Het vaccineren in de wijk is door de GGD 

georganiseerd, in enkele woningen in de wijk heeft Reinaerde het vaccineren kunnen helpen 

versnellen. Het vaccineren van collega’s is in eerste instantie door de GGD gedaan. Om de 

booster vaccinatie zo snel mogelijk te effectueren heeft Reinaerde ervoor gekozen deze 

vaccinatie zelf te organiseren. Op deze manier hoopten wij de continuïteit van zorg voor 

cliënten zo veel mogelijk te kunnen garanderen. Reinaerde vroeg om collega’s de vaccinatie toe 

te dienen en heeft niet alleen de collega’s van Reinaerde maar ook een groot deel van de 

collega’s van Bartiméus en een andere kleinere zorgorganisatie gevaccineerd. Ook familieleden 

waren welkom om verspreiding te beperken en de zorgcirkels in stand te houden. 

Start vaccineren Dennendal en De Heygraeff 
27 januari 2021 begon bij Dennendal in Den Dolder en De Heygraeff in Woudenberg het 
vaccineren bij Reinaerde. Eén van de bewoners die die dag werd ingeënt, is Greet Ruitenbeek. 
Zij woont al lange tijd op De Heygraeff en heeft een verstandelijke beperking. 
De wettelijk vertegenwoordiger van Greet, Marijke de Gooijer is blij dat zij is ingeënt: “We 
voelen dat we met het vaccin een antwoord hebben op die nare ziekte. Mensen zoals Greetje 
zouden vreselijk ziek worden van corona. De wereld kan straks weer een beetje open en ik zie 
ernaar uit om weer leuke uitstapjes te kunnen gaan maken.“ 
 

 



 

Met de Kwaliteitsfoto monitort Reinaerde systematisch de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning 
Een Kwaliteitsfoto is een narratief onderzoek dat uitgaat van de doelstellingen in de zorg. 

Binnen Reinaerde gebruiken we sinds medio 2021 dit instrument als pilot in ‘gebied Zeist en 

Omstreken’ om de kwaliteit te toetsen. Eind 2021 is de pilot afgerond met 14 kwaliteitsfoto’s en 

inzicht in de kwaliteitsnormen bij de woningen en dagbesteding waar er getoetst is. De 

uitkomsten zijn inzichtelijk gemaakt in dit rapport, bij weging van deze uitkomsten moet er 

rekening mee worden gehouden dat de kwaliteitsfoto’s nog maar bij 10% van geheel Reinaerde 

zijn afgenomen. 

Vanaf 1 januari 2022 is het maken van een Kwaliteitsfoto onderdeel van het Reinaerde 

kwaliteitsmanagement systeem. Het toetsingsinstrument bevat 15 normen, die een 

referentiepunt ofwel standaard zijn voor kwalitatief goede zorg. Reinaerde wil graag in beeld 

brengen of we voldoen aan de normen. Dit geeft duidelijkheid over wat goed gaat, wat beter 

kan of wat beter moet. De Kwaliteitsfoto is onderdeel van de verbetercyclus om het lerend 

vermogen van Reinaerde te vergroten. Dat is één van de speerpunten van Reinaerde. Net als bij 

een foto legt de auditor een momentopname van de kwaliteit van zorg op dat moment vast. 

Eens per drie jaar doen we deze toets ofwel audit. Om de kwaliteit goed te blijven volgen, 

zouden we dit vaker willen doen; een keer per jaar of net zo vaak als nodig is. Kwaliteitsfoto’s 

kunnen ook door begeleiders zelf gemaakt worden en dienen dan als bron voor (team)reflectie. 
 

Reflecteren door teams wisselt nog sterk 
Reinaerde zet in op het reflecteren in teams omdat het van grote waarde is in het cyclisch 

verbeteren van de zorg en ondersteuning van cliënten. Of en hoe het reflecteren vorm krijgt, 

wisselt nog sterk. Door teams en met het team kwaliteit & veiligheid wordt ingezet op het 

benutten van de inzichten uit ‘Dit vind ik ervan!’’ voor de teamreflecties. Bovendien gaan de 

nieuwe kwaliteitsfoto’s ook in beeld brengen of en hoe teams reflecteren. Dat is meteen een 

uitgelezen kans om een team of teamleider hulp aan te bieden indien nodig. Dat is maatwerk; 

voor ambulant begeleiders in de wijk, die per definitie meer solistisch werken, betekent ‘samen 

reflecteren’ iets anders dan voor een team in een woning of dagbesteding. 

We vinden het reflecteren in teams belangrijk en willen er graag actief vorm aan geven, maar 

kunnen dat nog lastig kwijt in de voorgeschreven verantwoordingsstructuren vanuit het 

kwaliteitskader; jaarlijks verplicht en een vast format voor verslaglegging. Dat is vormvast, 

terwijl het reflecteren in teams nu juist vormvrij is bedoeld. In 2021 zijn in totaal 58 

teamreflectie verslagen ingediend. We zien in de ingediende verslagen dat teamreflectie zowel 

wordt gebruikt om tot teamontwikkeling te komen als tot het verbeteren van de zorg en 

dienstverlening. 



 

 

 
De uitkomsten van de Kwaliteitfoto’s, gemaakt in 2021, tonen aan dat bij de 11 
woningen waar de norm; ‘Reinaerde zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om 
systematisch te reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt.’ is 
getoetst, we voor 55% grotendeels voldoen aan deze norm en voor 9% niet. 
 

 
  



 

Lerend verantwoorden; opvolging geven aan aanbevelingen kan via het Verbeterplein 
Reinaerde heeft een set aan instrumenten voorhanden om een slag te maken van controlerend 

verantwoorden naar lerend verantwoorden. Samen vormen deze instrumenten idealiter een 

compleet en gevalideerd kwaliteitsmanagementsysteem. In 2021 is ontwikkeling van de 

instrumentaria afgerond. Dat betekent niet dat de set in de praktijk ook al helemaal goed 

geland is. Met andere woorden; de infrastructuur ligt er, de uitvoering en borging vragen nog 

aandacht. Een voorbeeld hiervan is het ‘Verbeterplein’; een binnen Reinaerde bestaand digitaal 

register om monitoring en opvolging te geven aan aanbevelingen voortkomend uit klachten, 

incidenten, calamiteiten, RI&E acties en interne en externe onderzoeken. In 2021 is er 

ingestemd op het in gebruik name van het register, echter we zien dat het gebruik achterblijft. 

 

 
 

 

Stijging in het totaal aantal incidentmeldingen per cliënt 
In totaal zijn er 8226 incidentmeldingen gedaan in 2021. Dit komt neer op 2,49 melding per 

cliënt. Na een redelijk consistent beeld in de afgelopen drie jaar, zien we dit jaar een stijging in 

voornamelijk de categorieën ‘agressie’ en ‘overig cliënt’ wat een stijging in het totaal aantal 

meldingen per cliënt met zich meebrengt. 

Binnen Reinaerde analyseren we incidenten middels 3 categorieën, te weten: agressie-

incidenten, medicatie-incidenten en overige incidenten die een risicovolle situatie voor de 

cliënt heeft gevormd (‘overig cliënt’). Dit zijn bijvoorbeeld val-incidenten, vermissing/ weglopen, 

verslikking/ verstikking en bijna incidenten. 
 

 Gemiddeld aantal meldingen per cliënt 
 2018 2019 2020 2021 
Agressie 1,22 1,25 1,27 1,33 
Medicatie 0,48 0,44 0,42 0,49 
Overig cliënt 0,52 0,52 0,53 0,67 
Totaal 2,21 2,20 2,22 2,49 



 

Agressie-incidenten (53,3%) 

Agressie betreft een overgroot deel van het totale aantal incidenten binnen de organisatie. In 

totaal zijn er 4384 meldingen gemaakt die betrekking hadden op een agressie-incident. 

Gedurende het jaar zijn er drie piekmomenten waarneembaar in de maanden maart, juli en 

november. Een oorzaak voor deze piekmomenten is niet te herleiden. Wel zien we deze 

piekmomenten deels terug in de overige categorieën. 

In 57% van de meldingen is herleidbaar wat de oorzaak is geweest voor het ontstaan van het 

agressie incident: ‘onverwachte situaties’ en ‘de cliënt iets niet toestaan’ zijn de grootste 

triggers voor cliënten. 

Medicatie-incidenten (20%) 

De medicatie-incidenten komen als categorie op de laatste plaats voor binnen de organisatie. 

Dit geeft echter een iets vertekend beeld, daar de categorie ‘overig’ meerdere soorten 

incidenten bevat.  

De medicatie-incidenten verlopen min of meer in dezelfde cadans als de agressie-incidenten, 

waarbij de piekmomenten in de maanden maart en juli met elkaar overeenkomen.  

De meest voorkomende oorzaken voor een medicatie-incident zijn het vinden van medicatie en 

het niet toedienen van de medicatie doordat de medewerker het tijdstip van toedienen vergeet.  

Overige risicovolle situaties cliënten (26,7%) 

De overige risicovolle situaties bij cliënten komt op de tweede plaats voor, waarbij 37% van de 

gemelde incidenten de (basis)oorzaak door eigen toedoen van de cliënt krijgen toebedeeld.  

Daarna komen de val-incidenten het meest voor. Deze laatste wordt voornamelijk veroorzaakt 

door motorische problematiek bij de cliënt. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een 

stijging van het aantal gemelde incidenten in deze categorie. 
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Belang van consultatie bij vermoeden van seksueel misbruik en huiselijk 
geweld/kindermishandeling blijft actueel 
In 2021 zijn er 52 meldingen van een (vermoeden van) seksueel misbruik bij het Consultatie en 

Adviesteam (CAT) binnen gekomen. In vergelijking met voorgaande jaren zien we een verdere 

daling van het aantal meldingen op jaarbasis (101 in 2018, 63 in 2019 en 57 in 2020). Het 

meest opvallende in het afgelopen jaar is dat er een verdubbeling is in het aantal genoemde 

collega’s bij meldingen ten opzichte van 2020. In 2021 is 8x een medewerker genoemd in de 

melding.  

Vanuit het voorgaande jaar werd duidelijk dat er een meldingsverlegenheid bestaat en het 

afhandelen van meldingen scherper kon worden uitgevoerd. Hiertoe is het protocol gewijzigd, 

waarin nu nog duidelijker omschreven staat wat ieders taak en verantwoordelijk is en daarnaast 

nadrukkelijker staat omschreven hoe de veiligheid en privacy van de medewerker indien er een 

medewerker genoemd wordt bij een melding, geborgd is. In aanvulling hierop is een 

begeleidend schrijven voor collega’s opgesteld, waarin het proces dat zij kunnen verwachten 

nog duidelijker omschreven staat. Daarnaast zijn er meerdere wijzigingen gedaan in zijn 

algemeenheid, ten aanzien van het aanscherpen van het proces en nog beter kunnen oppakken 

van de meldingen. Ook heeft dit geleidt tot het geregeld laten aanschuiven van HR–

functionarissen bij de vergadering, zodat werkwijze en opvolging met elkaar afgestemd kan 

worden.  

In 2021 hebben de taxateurs die volgens een erkende methodiek een taxatiegesprek bij de 

cliënt kunnen afnemen op het moment dat de melding vaag is, een bijscholing gehad die samen 

met Bartiméus en de RINO groep is georganiseerd.  

Het herschreven protocol zal in 2022 vastgesteld worden en in gebruik worden genomen. 

 

Gedurende het jaar 2021 zijn er 11 vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

gemeld. Binnen Reinaerde is een ‘Meldcode-team’ actief waar zorgprofessionals ondersteuning 

of advies kunnen aanvragen bij een situatie met vermoedelijk huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. Er is tweemaal formeel beroep gedaan op dit team. 



 

  

Samenwerking Reinaerde en Pretty Woman 
Pretty Woman (en Best Man) biedt in Utrecht hulp aan jongens en meiden tussen 11 en 23 
jaar met vragen of problemen over relaties, seksualiteit en dwang. Ook geven 
zij voorlichting aan jongeren, adviseren ze ouders en helpen ze andere organisaties 
met deskundigheidsbevordering. Zij komen op (middelbare) scholen en geven daar 
voorlichting. 
Om ook jongeren met lvb goed te kunnen voorlichten en hun weerbaarheid op dit gebied te 
vergroten, heeft Pretty Woman op verzoek van de gemeente Utrecht, de samenwerking met 
Reinaerde opgezocht. Door de samenwerking willen we de expertise voor het aanbod op 
het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs voor mensen met lvb samen verder 
ontwikkelen en vormgeven. 
Op 22 november startte de eerste pilot op het Power college in Utrecht. Behandelaars van 
het Expertise team seksualiteit van het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling zullen in 
vier bijeenkomsten met verschillende klassen, schooljongerenwerkers en ouders 
voorlichting geven over seksualiteit, intimiteit, relaties, online seksualiteit, wensen, 
grenzen en risico's. Daarbij werd samengewerkt met docenten. 
 

 

https://www.prettywoman-utrecht.nl/voorlichting/
https://www.prettywoman-utrecht.nl/voor-ouders/
https://www.prettywoman-utrecht.nl/voor-professionals/


 

Onveilige situaties tot een minimum beperken, daling in het aantal actuele risico 
inventarisaties 
Het identificeren van risico’s is een belangrijk element in het voorkomen van onveilige situaties; 

derhalve wordt er binnen Reinaerde per gebouw een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 

opgesteld. Hieruit komt een plan van aanpak voort zodat de risico’s tot een minimum beperkt 

kunnen worden. In 2021 waren 43,2% van de diensten binnen Reinaerde in bezit van een 

actuele RI&E. Voor de overige plekken geldt dat er nog acties gedaan dienen te worden om tot 

een actuele RI&E te komen. Kijkende naar de 3-jaarlijkse cyclus is er een daling waarneembaar 

in de actualisatie. Dit vraagt de aandacht zodat we zorg kunnen dragen dat dit geen trend 

wordt. 

 

Extra aandacht geboden door een verbeterplan op een aantal plekken 
Vanuit het continu zicht houden op de kwaliteit van dienstverlening is op een aantal plekken 

extra aandacht geboden met behulp van een verbeterplan. Met het verbeterplan sturen we 

geïntegreerd op het bestendigen van passende zorg, toereikende teamsamenstelling van 

toegeruste collega’s en financiën. De plekken waar dit aan de orde was zijn: Dennendalweg 4, 

Veldweg 6 en 8, Bomenhof 2 en 5, Kapelweg 7 en Dagbesteding Molshoop, De Postkamer en 

het Werkhuis en Nachtzorg te Den Dolder, Wijkersloot te Nieuwegein, Marokkodreef te Utrecht 

en Boog 6 en 8B en 10 te Woudenberg. 
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1.6 Betrokken en vakbekwame collega’s 

De impact van corona heeft grote weerslag op collega’s 
In 2021 zijn er binnen Reinaerde 330 positief corona besmettingen vastgesteld onder de 

collega’s. Het steeds geconfronteerd worden met afwezige collega’s die vanwege een 

besmetting, een vermoedelijke besmetting of vanwege verplichte quarantaine thuis zaten, heeft 

veel impact op collega’s gehad. Er werden meer en langere diensten gewerkt, met minder 

collega’s dan normaal. Er was geregeld sprake van bezorgdheid of er voldoende collega’s 

beschikbaar waren en of de minimale zorg nog wel geboden kon worden. De kwaliteit van zorg 

stond op plaatsen onder druk. Het is gelukt om aan de minimale zorgvraag te blijven voldoen. 

De onzekerheden hebben veel gevraagd van een ieder. Ook de impact van de maatregelen op 

cliënten had weerslag op collega’s. 

Het preventief en bij een (vermoeden van) een besmetting werken met persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) is zwaar. Zeker bij besmettingen vergt het werken in volledige 

PBM veel van collega’s. Op meerdere woningen moest soms weken achter elkaar in volledig 

PBM gewerkt worden. De omstandigheden hebben geleid tot vermoeidheid en soms 

overbelasting. 

Angst voor besmettingen en verschillen van gedachten binnen teams rondom het wel of niet 

vaccineren, waren onderwerpen waar veel dialoog over gevoerd is. 
 



 

  

Boosterprikken bij Reinaerde 
Gerdien Verwoert zette de boorsterprik bij bestuurder Ella van Lingen bij Reinaerde De 
Heygraeff in Woudenberg. Op deze laatste prikdag van dit jaar kregen 700 mensen hun 
vaccinatie! 
 
Door onze collega’s is keihard gewerkt om in totaal 3.800 cliënten, familieleden en 
collega’s van Reinaerde, Bartimeus en zorgboerderij De Barrage, die broodnodige derde 
prik te zetten. Op zes dagen in november en december is er vroeg en snel gevaccineerd. 
We hebben dat gedaan om de onzekerheid en het risico van de omikrongolf op te vangen 
en zo veel mogelijk de zorg voort te kunnen zetten. Een prestatie waar we trots op zijn.  
 
Onze prikactie bleef niet onopgemerkt. Zo tweette minister Hugo de Jonge het volgende: 
“In de zorg zijn ze volop bezig met het zetten van de #oppepprik. Bij zorgorganisatie 
Reinaerde prikken ze niet alleen hun eigen medewerkers, maar ook die van Bartimeus. 
Mooi, die onderlinge solidariteit. Alles zodat de zorg voor cliënten zo goed en veilig 
mogelijk kan doorgaan.” 
 

 



 

Collega’s voelen zich ondersteund in het nadenken over de kwaliteit van bestaan van 
cliënten 
Reinaerde is met behulp van de Kwaliteitsfoto overgestapt naar een narratieve manier van 

toetsen (auditen) omdat narratieven en ervaringen een belangrijke informatiebron vormen. Dat 

past binnen de ambitie van het kwaliteitskader om ‘leren van elkaar’ in alle lagen van de 

organisatie betekenis te geven. Al is het maar omdat het voor collega’s makkelijker is om zich 

mede-eigenaar te voelen van de opdracht om samen te leren wanneer zij hun eigen verhalen en 

ervaringen in de officiële kwaliteitsrapporten weerspiegeld zien. 

Door tijdens een audit bezoek (indirect) te praten over de veldnormen van het Kwaliteitskader, 

welke aan bod komen tijdens het maken van een Kwaliteitsfoto, ervaren collega’s ruimte om 

hun verhaal te vertellen. Collega’s geven aan dat zij door het audit bezoek, de gesprekken die 

gevoerd worden en door de concrete handvatten in de rapportage, zich ondersteund voelden 

om zelf aan de slag te gaan met het verder nadenken over de kwaliteit van bestaan van cliënten 

en met verbeteren van het zorgproces. 
 

Toerusting en bewustwording van vrijheid en beperking is gegroeid 
Binnen Reinaerde is er in 2021 geïnvesteerd in verdere scholing over toepassing van de Wzd 

aan gedragskundigen, artsen en begeleiders. De eerste hand is gelegd in de integratie van de 

Wzd in het dagelijks handelen door het thema vanuit praktijkvoorbeelden op te nemen in 

bestaande methodieken. Dit zal in 2022 verder ontwikkeld worden. Er is gereflecteerd of de 

competenties van de collega’s toereikend zijn in het tot uitvoering brengen van de Wzd. We 

hebben geconstateerd dat de bewustwording van onvrijwillige zorg is gegroeid, er is een 

cliëntvertrouwenspersoon betrokken en aanwezig en de Wzd-functionaris en 

zorgverantwoordelijken binnen Reinaerde zijn bekend. 
 

Collega’s ontvangen op basis van de klachtenprocedure gerichte ondersteuning 
Als collega’s in een situatie van (sociale) onveiligheid terecht te komen, dreigt het primaire 

effect dat zij minder goed toegerust zijn in hun werk, veelal met verzuim tot gevolg. Reinaerde 

heeft de doelstelling dat collega’s bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen voor opvang en 

ondersteuning. Aan die doelstelling wordt voldaan en collega’s ontvangen op basis van de 

klachtenprocedure gerichte ondersteuning. Bij iedere gemelde situatie heeft er een 

ondersteuningsvorm plaatsgevonden ter beantwoording aan de hulpvraag van de melder. De 

meldingen hebben veelal geleid tot gesprekken tussen de betrokken partijen, met deels een 

goede afloop en deels een verstoorde werkrelatie.   



 

In 2021 zijn er binnen Reinaerde geen integriteitkwesties bij de vertrouwenspersoon gemeld. In 

2021 is er 26 maal melding gemaakt van ongewenste omgangsvormen en werd er door 

collega’s een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Er was 2 maal sprake van verbale 

agressie, intimidatie, onheuse bejegening. 3 maal ging het om een dreigend conflict, 15 maal 

om pesten en 6 maal om discriminatie. Van de meldingen in 2021 betrof 58% een dreigend 

conflict, welke gingen over (werk)afspraken, ongewenste gedragingen, vervelende opmerkingen 

door een leidinggevende of het gevoel van niet-integer gedrag. In vrijwel alle gevallen is de 

kern van het signaal ‘Ik word niet gehoord en begrepen’ met onderlinge verwijdering en een 

langdurig traject van verzuim en herstel tot gevolg. In toenemende mate worden (dreigende) 

conflicten genoemd, waarin collega’s ervaren dat zij in de knel komen door bejegening en 

meningsvorming van een leidinggevende. Anders dan in 2020 betrof het niet enkel een conflict 

in de hiërarchie tussen collega’s en leidinggevenden, maar betrof het ook collega’s onderling. 
 

Het aantal meldingen (26) van ongewenste omgangsvormen ligt hoger dan in 2020 (17). 
Deze stijging laat in algemene zin zien dat de vertrouwenspersoon gevonden wordt én 
collega’s een beroep doen op ondersteuning om uit hun vervelende situatie te komen. 
 

Toegerust zijn in het dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg 
In 2021 heeft Reinaerde het professioneel statuut opgeleverd. In dit statuut zijn de taken, rollen 

en verantwoordelijkheden van behandelaars (gedragskundigen, paramedici, therapeuten en 

medici) actueel verduidelijkt. De aanleiding om dit te doen waren de wetswijzigingen van de 

Wzd en de Wkkgz. Alsmede de ontwikkelingen van Reinaerde zelf rondom het werken met 

zorgpaden en het inrichten van de multidisciplinaire behandeling. Om goed toegerust te zijn in 

het dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg, is positionering van 

behandelaars belangrijk en is duidelijkheid over ieders taken, rollen en verantwoordelijkheden 

van essentieel belang. Dit zodat er binnen Reinaerde doelmatig en effectief behandeld kan 

worden vanuit een eenduidige professionele standaard. 

 

In het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt, zien we grote kansen in het instromen van 
mensen uit andere beroepen 
De vraag naar collega’s is groter dan het aanbod. De arbeidsmarkt is krap en het aantal actief 

werkzoekende mensen in de zorg is beperkt. Reinaerde zoekt veel gekwalificeerde collega’s, 

helaas vinden we ze niet vaak genoeg. Op 31-12-2021 stonden er in totaal 23 vacatures online. 

Binnen dagbesteding zien we dat gekwalificeerde collega’s wel reageren, zij kiezen bewust voor 

werken bij dagbesteding. Ook voor functies binnen de ondersteunende diensten lukt het goed 

om vacatures te vervullen. De krapte zien wij vooral bij begeleidende en behandelaar vacatures. 

We zien kansen in het aannemen en opleiden van mensen uit andere beroepen. In het laatste 

kwartaal van 2021 hebben we 12% van alle mensen die aangeven te willen werken bij 

Reinaerde, verwezen naar de zogenaamde ‘zij-instroom’ mogelijkheden. 



 

 Om zorg te dragen dat deze mensen zich kunnen kwalificeren, hebben we in 2021 meer 

opleidingsplekken gerealiseerd. Op peildatum 31 december 2021 zijn er 113 leerlingen in 

opleiding. In september is er gestart met een Reinaerde-klas bij ROC Utrecht en in januari 2022 

start er nog een Reinaerde-klas. Vanwege de grote vraag naar opleidingsplekken kan het zijn 

dat we in februari 2022 met een 3e klas starten. 

 

In het afgelopen jaar is groots ingezet op recruitment om potentiële kandidaten beter te 

bereiken. Vanaf oktober maakt Reinaerde gebruik van een nieuw Applicant Tracking System. 

Hiermee genereren we meer inzicht in de kandidatenstroom en kan er data gedreven en 

kandidaat gericht geworven kan worden. We maken gebruik van sociale campagnes en een 

nieuwe ‘Werkenbij-site’. Er is een start gemaakt met arbeidsmarkt communicatie en employer 

branding. We zijn samenwerking aangegaan met ‘Yes We Connect’ om betere invulling te geven 

aan de online introductiebijeenkomst voor nieuwe collega’s. Naast deze inspanningen wordt er 

met onderstaande initiatieven ook gewerkt aan het behouden van collega’s. 
 

 

Focus op preventie heeft een positief effect op verzuim 
Het gemiddelde verzuimcijfer over 2021 is 10,3% en is 1,4% hoger dan gemiddeld in de branche 

(8,9%). Vorig jaar was het verschil tussen Reinaerde en de branche 2,5%. Het algemene beeld is 

dat op gebied van instrumentarium en aanpak en begeleiding van verzuim, Reinaerde redelijk 

functioneert. 

De focus ligt op de preventieve kant: werkgeluk in combinatie met voldoende gekwalificeerde 

collega’s die een goede kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden. 

Online introductiebijeenkomst voor nieuwe collega’s  
In oktober vond de eerste introductiebijeenkomst voor nieuwe collega’s plaats sinds de start 
van de coronacrisis. De bijeenkomst vond volledig online plaats en was bedoeld voor 
collega’sdie in augustus bij Reinaerde zijn gestart. 
Bekijk hieronder een korte impressie deze eerste interactieve 
bijeenkomst. https://youtu.be/YHGASxqaK8Q 
 

 

https://youtu.be/YHGASxqaK8Q


 

 

Reinaerde zet in op motivatie en talent 
Bij Reinaerde is het mogelijk om door te groeien naar een andere functie, ook al hebben 

collega’s (nog) niet het juiste diploma. Om dan een volledig beeld te hebben van iemands 

ontwikkelpotentie en competenties, wordt de collega een talent motivatie analyse (TMA) 

aangeboden. In combinatie met een aantal andere onderdelen zijn naar aanleiding van de 

herziende functieomschrijvingen (zie pagina 7) al zo'n 25 van dit soort trajecten ingezet. 
 

285 collega’s delen ideeën en laten zich inspireren 
Reinaerde heeft de ambitie om collega’s te versterken in hun verbeter- en innovatiekracht door 

verbeter- en vernieuwideeën naar boven te halen en te geleiden naar realisatie. De ‘Dare to 

Care box’ is het verbeter- en vernieuwplatform waar inmiddels 285 collega’s nieuwe ideeën 

delen of geïnspireerd raken. In 2021 hebben er 21 unieke collega’s 26 ideeën ingediend. Op dit 

moment zijn er 12 ideeën in de realisatiefase. Een greep uit de Dare to care ideeën: een rijbaan 

voor rolstoelafhankelijke cliënten, een app voor betere communicatie met de ouders van een 

kinderdagcentrum, een plek om te sporten voor collega’s, een experiment om woonruimte te 

creëren voor collega’s, op een nieuwe manier het multidisciplinaire overleg organiseren. 
  



 

 

De ondersteuning van collega’s die psychosociale problemen ervaren verloopt steeds 
beter 
Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt collega’s in optimaal functioneren door het bieden 

van psychosociale begeleiding. In 2021 hebben 27 collega’s contact met 

bedrijfsmaatschappelijk werk opgenomen. De onderwerpen van deze gesprekken gaan met 

name over het werk, zoals de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de 

arbeidsverhoudingen. Deze collega’s ervaren werkdruk, stress of burn-out klachten en 

problemen in de relatie met de direct leidinggevende. Vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk zijn 

ondersteunende gesprekken gevoerd. Daarnaast is gestimuleerd om het gesprek met de 

leidinggevende te blijven voeren, indien nodig ook als een drie-gesprek. De gesprekken met de 

leidinggevende hebben vaak geleid tot verheldering. Afgelopen jaar is ingezet op het beter 

profileren van bedrijfsmaatschappelijk, kennismaken met verschillende personen binnen de 

organisatie en binnen de arbodienst. De collega’s weten de weg naar bedrijfsmaatschappelijk 

werk te vinden. 

 

Evenement Ontdek jouw schat aan ideeën 
Bij Reinaerde zeggen we: Innoverendoejesamen. Het idee is dat mensen van de werkvloer 
een schat aan ideeën hebben. 70% van de goede ideeën komt zelfs van de werkvloer. Om 
een idee te concretiseren kunnen collega’s van Reinaerde terecht bij het Dare to Care 
platform. Er zitten mensen met verschillende invalshoeken die kunnen helpen bij het 
concretiseren van een idee. Speciaal voor alle collega’s organiseerden we op dinsdag 1 juni 
het online event Ontdek jouw schat aan ideeën! Aan het event deden collega’s mee die 
konden kennismaken met de Dare to Care box en voorbeelden waaraan al wordt gewerkt. 
https://youtu.be/C5hrHYfYPf4 
 

 

https://youtu.be/C5hrHYfYPf4


 

 
 

De uitkomsten van de in 2021 gemaakte Kwaliteitfoto’s, tonen aan dat bij de 11 
getoetste woningen, we voor 36% grotendeels voldoen, voor 55% grotendeels niet 
voldoen en voor 9% niet voldoen aan de norm; ‘Reinaerde zorgt dat er voldoende 
deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en 
actuele zorgvragen.’  



 



 

2. Reflectie 

2.1 Feedback en bevindingen uit de interne reflectie van de 
centrale cliëntenraad 

Op 22 maart 2022 hebben de Centrale Cliëntenraadleden Cliënten (CCR-C) en Centrale 

Cliëntenraadleden Vertegenwoordiging (CCR-V) met het bestuur in een open gesprek 

gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Hieronder zijn de uitkomsten 

van het reflectiegesprek verwoord. 

 

De CCR ziet dat het beeld wat geschetst wordt concreter en duidelijker is dan voorgaande jaren. 

Daar is de CCR blij mee. Het nu beschikken over meetbare resultaten biedt mogelijkheden om 

effectiever te worden.  

De CCR en het bestuur spreken af dat we gezamenlijk de verbeterprioriteiten met elkaar gaan 

formuleren. Gezamenlijk een verbetercyclus gaan bestendigen is een gedeelde ambitie van de 

CCR en van het bestuur. 

 

Algemeen beeld 
De CCR-V en CCR-C leden herkennen zich voor een deel in ‘Zicht op kwaliteit’.  

De resultaten die bereikt zijn komen soms te positief over of de ‘call to action’ wordt gemist. 

Om verbeterpunten te kunnen destilleren is het belangrijk goed te kunnen zien waar deze 

liggen, zo geeft de CCR-V aan.  

In de formulering bij diagrammen mag duidelijker gemaakt worden wat er goed gaat en wat er 

beter kan. Bijvoorbeeld bij “Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, 

mogelijkheden en beperkingen” voldoet 27% van de onderzochte woningen en dagbesteding 

grotendeels niet. En bij het onderwerp “Reinaerde zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om 

systematisch te reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg” voldoet 45% van de 

onderzochte woningen of dagbesteding niet of grotendeels niet. Dit zijn onderwerpen die we 

graag meenemen bij het formuleren van de verbeterprioriteiten. 

Het beeld dat gegeven wordt, is een overall beeld van Reinaerde; de grote gemene deler. 

Doordat je het grote geheel bekijkt, mis je het zicht op onderdelen. Het blijft een uitdaging om 

ook het lokale zicht op kwaliteit goed te duiden. 

  



 

 

Ondersteuningsplan 
De CCR-C leden reflecteren over de vraag of collega’s de cliënt met zijn of haar persoonlijke 

mogelijkheden en beperkingen goed kennen. De leden concluderen dat collega’s de cliënten 

kennen en dat collega’s er alles aan doen om cliënten goed te kennen. Ze doen hierin erg hun 

best. Soms laat het zich daarentegen niet altijd zien. 

Voor de leden van de CCR-C heeft dit met het ondersteuningsplan te maken. Het 

ondersteuningsplan moet meer aandacht krijgen. Het schiet collega’s aan tijd tekort om over 

het ondersteuningsplan te praten. De CCR-C leden bieden aan om daar met elkaar graag over 

verder te gaan praten. 

Daarbij wordt aangetekend dat het ‘goed kennen van de cliënt’ ook met de methodiek, welke 

gehanteerd wordt op de woning of dagbesteding, te maken heeft. Een CCR-C lid geeft aan dat 

de methodiektoepassing “Krachtig en zelfbewust” voor hem positief uitpakt. Hij is daar erg over 

te spreken en bekrachtigt dit met de woorden; “De begeleiders staan altijd achter ons of naast 

ons.” 

Daarbij wordt ook genoemd dat de ene collega er beter in slaagt dan de andere. Er zijn veel 

verschillen tussen collega’s. Door de leden van de raad wordt aangegeven dat een team wat uit 

veel verschillende mensen is samengesteld, goed kan uitpakken voor de cliënt; het maakt dat 

voor elke cliënt wel een begeleider is die bij hem of haar past. 

  

Het Cep als mystery guests  
Wat maakt een museum leuk om te bezoeken en toegankelijk voor mensen met een 
beperking? Ervaringsdeskundigen van het Cliënt Ervaringspunt van Reinaerde deden als 
mystery guests onderzoek naar de toegankelijkheid van het Waterlinie museum. Zo vinden 
mensen met een beperking hun plek in de samenleving. Bekijk het filmpje op: 
https://youtu.be/m5559GI_eao 
 

 

https://youtu.be/m5559GI_eao?fbclid=IwAR2DpCys0rh7WNZ0yOux9EHZb79qPTwRbuWGipMjQ9fezvgJZNjw13HNTvg


 

Achtergronden agressie 
De CCR-C ziet een kleine stijging op de agressie incident meldingen, vooral door een 

onverwachtse situatie en doordat iets niet wordt toegestaan. De vraag is of er meer wordt 

gemeld of dat het beter wordt herkend of omdat het meer voorkomt? Ook wordt de vraag 

gesteld of het zou kunnen dat er door corona maatregelen een lichte stijging is?  

We concluderen dat het belangrijk is dat er binnen woningen en dagbesteding de begeleiders 

adequaat wordt gemeld en dat er geleerd wordt van de incidenten; hoe kwam het bijvoorbeeld 

dat een situatie voor de cliënt onverwachts was? 

 

PDCA 
Op de vraag of Reinaerde de kwaliteit en veiligheid in de zorg en de ondersteuning van cliënten 

goed bestendigt benoemen de CCR leden het ‘Woon Leef en Toekomst Plan’ en het 

implementeren van de Wzd als voorbeelden waar dit goed lukt.  

Tegelijkertijd wordt bij andere ontwikkelingen en verbeteractiviteiten een methodische aanpak 

gemist door de CCR-V leden. Een goede PDCA cyclus met daarin afstemmingsmomenten waar 

CCR leden constructief kunnen meedenken en input kunnen leveren zodat er samen 

geëvalueerd en bijgestuurd kan worden, zou de organisatie doelmatiger en effectiever kunnen 

maken. De CCR-C en -V leden en het bestuur delen deze wens en labelen dit graag als 

verbeterprioriteit. 

 

‘Dit vind ik ervan!’ ruimer toepassen 
Leren van de ervaringen en tevredenheid van wat cliënten vinden ziet de CCR als een belangrijk 

thema. Het instrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt hierin als een belangrijk middel ervaren.  

De leden van de CCR vinden dat het nog te weinig gebruikt wordt. Er is nu een groot deel 

collega’s geschoold, wat een mooie prestatie is. Echter nu mag het aantal gesprekken verder 

omhoog.  

De CCR-C leden zelf hebben nog geen ervaringen met de ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken.  

De vraag is of het wenselijk is dat een ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek met een persoonlijk 

begeleider wordt gevoerd. Het past bij de methodiek dat het een persoonsgericht gesprek is 

waarbij het helpend is als iemand je goed kent en goed met je mee kan denken rondom het 

stellen van doelen. De CCR-C leden geven aan dat er ook situaties denkbaar zijn waarbij je juist 

liever met een onbekende je ervaringen of (on)tevredenheid zou willen delen. 

De inzichten die worden opgehaald via dit instrument worden een persoonlijk doel in het 

ondersteuningsplan. De CCR waarschuwt voor het risico dat vergelijkbare uitkomsten mogelijk 

dan niet als breder getrokken verbeterthema op de ‘tafel’ van een gehele woning of 

dagbesteding terecht komen. 

Voor de CCR-C is een ruimere toepassing van ‘Dit vind ik ervan!’ en gebruikmaking van de 

resultaten ervan in het verbeterproces een verbeterprioriteit. 



 

Communicatie lokaal organiseren 
Op de vraag of de familie prettige communicatie ervaart concludeert de CCR-V dat de 

ingeslagen weg om communicatie tussen Reinaerde, cliënt en de familie/vertegenwoordigers zo 

lokaal mogelijk te organiseren, goed uitpakt. De leden ervaren een duidelijke verbetering en 

geven als voorbeeld een brief aan cliënten van De Werkspecht te Maarssen waarin de gebruikte 

pictogrammen en een duidelijke opmaak de inhoud goed en begrijpelijk overbrengt. 

De communicatie vanuit het centrale niveau naar cliënten en vertegenwoordigers verloopt nog 

niet naar wens van de CCR-V leden. De leden zouden graag samen met de afdeling 

communicatie hieraan willen werken. De CCR-C leden benadrukken vooral het belang van met 

regelmaat te communiceren met familie/vertegenwoordigers, het informele netwerk en de 

collega’s; “Reinaerde zou mijn schoonouders best wat vaker mogen informeren.” 

 

Gezien én gehoord 
Met betrekking tot de thema’s ‘Gezien en gehoord worden’ en ‘Eigen regie vergroten’, 

concluderen de CCR-C leden dat zij serieus genomen worden. “Ik voel me serieus genomen en ik 

sta centraal. Er wordt niks buiten mij om gedaan.”, benoemt een van de leden. “Aan mijn 

hulpvraag werd voldaan. Ik kan met m’n begeleider over alle dingen praten”, benoemt een 

ander lid.  

Cliënt Ervaringspunt Actief tijdens de Prokkelweek 
Reinaerde doet als trouwe partner van stichting Prokkel mee met de Prokkelweek. Mooi om 
te zien dat ervaringsdeskundigen van Reinaerde zich blijven ontwikkelen. Zo helpt dit jaar 
het Cliënt Ervaringspunt (een team met ervaringsdeskundigen) mee met het voorbereiden 
en organiseren van een online BeleidsProkkel, bij het ministerie van EZK. Dit ministerie 
maakt beleid op het gebied van economische zaken en klimaat. Bij deze Prokkel praten 
deelnemers mee over het onderwerp klimaat.  
De ervaringsdeskundigen van Reinaerde bedenken de werkvorm van de Prokkel. 
Bijvoorbeeld: doen we een quiz (met welke vragen?), gaan we werken met stellingen, of 
bedenken we iets anders om het aantrekkelijk te maken? En ook interviewen ze van 
tevoren de deelnemers: wie zijn zij, waarom doen ze mee en welke vragen ze hebben voor 
het ministerie? 

 



 

Medezeggenschap 
De CCR ziet dat de lokale medezeggenschapraden en de cliënten zelf meer betrokken kunnen 

worden. Als voorbeeld wordt het ‘Het Inloop huis’ benoemd. Het is bedoeld voor de cliënten en 

je moet hen dan ook betrekken. “Cliënten zouden het zelf kunnen runnen, met begeleiders als 

achterwacht.” 

De CCR wil graag in gesprek met de tactisch managers over de rol én over de kennis van de 

collega’s aangaande (lokale) medezeggenschap. De CCR-V leden vullen aan met het benoemen 

dat er geen lokale verschillen zouden mogen zijn op het gebied van medezeggenschap, wat 

tenslotte bij wet geregeld is. 

 

Wzd en eigen regie 
De CCR geeft aan dat in het kader van het vergroten van de eigen regie voor cliënten de 

implementatie van de Wzd daarin een goede drijvende kracht is. De aanpak en organisatie 

rondom de uitvoering van de wet is goed neergezet en behaald goede resultaten. 

Tevens zijn de CCR-V leden erg blij met de samenwerking die Reinaerde is aangegaan met 

Novicare rondom de inzet van medisch specialisten, dit wordt gezien als een goede stap. 

 

 

  

Prokkelstage  
"Het was een leerzame dag om niet te vergeten", vertelt George Silakantze over zijn 
Prokkelstage bij IDEA. Samen met medewerker Sanne ging hij op pad om boeken te halen 
en te brengen bij mensen thuis. Hij vond het geweldig om in een auto te rijden, mensen te 
ontmoeten en de boeken te scannen en hoopt op meer van dit soort dagen. George was de 
Prokkelkandidaat die vanuit Reinaerde meedeed. 

 



 

2.2 Feedback en bevindingen uit de interne reflectie van het 
strategisch team 

Op 15 maart 2022 heeft het voltallige strategisch team met elkaar in een open gesprek 

gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Het reflectiegesprek maakt 

onderdeel uit van de cyclische route in het jaar waar we aan de hand van qua trimester 

gesprekken inhoudelijk monitoren en bijsturen op jaardoelen. Hieronder zijn de uitkomsten van 

het reflectiegesprek verwoord. 

 

Reflecterend op de vraag wat het beeld is rondom het opvolging geven aan de gekozen 11 

speerpunten uit 2020 (kwaliteit op orde / voortzetten samenwerking met andere partners, 

waarmee de kwaliteit omhoog is gegaan / vakbekwaamheid en vitaliteit medewerkers / inzicht 

in cliëntervaringen / patronen medezeggenschap / doorwerken aan financiële maatregelen / 

leefomgeving, inhaalslag onderhoud / Wet zorg en dwang / effectieve zorg / moreel besef / 

innovatie; vernieuwingen) concludeert het strategisch team dat we trots zijn op alle collega’s. 

Ondanks dat doelstellingen niet volledig zijn gehaald en de hoge druk op de capaciteit van de 

teams, hebben collega’s de zorg voor cliënten weten te continueren. Tegelijkertijd heeft de 

kwaliteit van zorg op plaatsen onder druk gestaan door de voortzetting van de beperkingen 

door corona. Desondanks hebben we het proces om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg 

meer methodisch georganiseerd. Dit geeft een goede basis om op door te werken in 2022; 

zowel op lokaal niveau als ook binnen de organisatie plan- en control cyclus. We concluderen 

dat we nu met regelmaat reactief werken, hier zijn we goed in en we acteren goed op datgene 

waar we geen goed gevoel bij hebben. We komen snel in de do-stand. Wat ten tijde van crisis 

en grote uitdagingen een belangrijke competentie is gebleken. Reactief zijn we sterk echter 

zien we dat het ‘proactief zijn’ nog aandacht vraagt. Door de verbeterprioriteiten voor 2022 

goed in te bedden in onze plan- en control cyclus denken we hierin te kunnen verstevigen. 

 

Het toetsingsinstrument ‘de Kwaliteitsfoto’ is ontwikkeld en dit levert meetbaar inzicht in het 

(volledig, bijna volledig of niet) voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals aangegeven in het 

kwaliteitskader op. Omdat de Kwaliteitsfoto als een van de instrumenten nog niet overal is 

geïntegreerd, wordt de HKZ systematiek als stevig kader door sommige managers nog gemist. 

Tevens is er nog geen volledig overall meetbaar beeld van de organisatie op kwaliteitsthema’s. 

Wel hebben we de basis beter neergezet om de kwaliteit in kaart te krijgen en zetten we deze 

verbeterslag voort. Desalniettemin zijn de lokale uitkomsten van de kwaliteitsfoto’s die we nu 

hebben niet verassend en kunnen we stellen dat we goed weten waar de verbeterpunten liggen. 

Tevens is te zien dat de beweging die het kwaliteitskader in de afgelopen 3 jaar gebracht heeft, 

maakt dat we weg bewegen van afvinken en veel meer met elkaar het gesprek over kwaliteit 

voeren. Reinaerde is hier goed in; dit gaan we verder uitvergroten. 



 

De set aan instrumenten rondom monitoren, beheersen en verbeteren van kwaliteit is compleet 

en de kennis en vaardigheden zijn vergroot. Het aanpassingsvermogen om instrumenten 

(gedeeltelijk) te gebruiken binnen de context is groot. De basis dient bestendigd te worden voor 

collega’s om de complete set adequaat toe te passen. De instrumenten worden op plaatsen als 

(te)veel ervaren en soms wordt de samenhang gemist. Ook zien we dat niet overal de ruimte 

wordt gevoeld om de vorm passend te maken voor de plek waar het instrument gebruikt wordt. 

Zoals bijvoorbeeld bij ‘Teamreflectie’. Reflectie in teams is van belang bij het vergroten van het 

lerend vermogen en continu verbeteren van de organisatie. We willen dichtbij deze bedoeling 

blijven. De vorm is ondergeschikt. Hier hebben we van mens tot mens dialoog op te voeren en 

is het belangrijk dat we elkaar bevragen of collega’s hier voldoende in toegerust zijn. 

 

We zien dat de alertheid op veiligheid en het aanpakken en verbeteren van onwenselijke 

situaties is toegenomen. Wel leunen we nog teveel op improvisatietalenten en zijn een aantal 

hulpmiddelen onderbelicht geraakt zoals bijvoorbeeld veiligheidsoefeningen die niet hebben 

kunnen plaatsvinden. Een crisis die ontstaat pakken we kordaat aan maar het regelmatig volgen 

en integreren van follow ups rondom veiligheid vraagt een inhaalslag. We ervaren meer zicht en 

meer grip en toch zien we een glijdende schaal. Indicatoren op dit gebied zouden ons kunnen 

helpen en beschouwen we als een ontwikkelpunt voor 2022. 

 

Toegenomen kennis en aandacht voor werken vanuit methodieken, zoals bijvoorbeeld Triple-C, 

bieden kaders en houvast om de kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en zorg te bewaken. 

Graag hadden we gezien dat in 2021 het methodisch werken op een hoger niveau was 

gekomen. We hebben ruimte gemist om collega’s nog beter toe te rusten. Door 

capaciteitsproblemen en uitval van trainingen zitten we nog niet op het niveau dat we hadden 

willen bereiken. Door corona is de druk (spanning) op vakbekwaamheid binnen teams vergroot. 

We zien op een aantal plaatsen dat het in de basis niet op orde is. Hier is hard op gewerkt maar 

de praktijk was zo weerbarstig dat de kwaliteit van de zorg op plaatsen onder druk stond in 

2021. 

 

Het verloop van collega’s is hoog door onder andere de capaciteitsdruk. En we zien dat op 

plekken begeleiders niet voldoende toegerust zijn door het grote verloop en doordat voor (de 

nieuwe) collega’s de mogelijkheden tot scholing beperkt waren. Professionele identiteit is in de 

hele breedte van de organisatie aanwezig maar de spanning op deskundigheidsbehoud en 

bevordering is groot.  

De kennis over en de uitvoering van de wet zorg en dwang is daarentegen goed 

geïmplementeerd en geborgd. 

 

De betrokkenheid en kennis van collega’s over wat belangrijk is voor cliënten is groot. Hier zijn 



 

we trots op. Ook de inspectie concludeert op basis van onderzoeken dat de cliëntgerichte zorg 

vaak op orde is. Deze ís bestendig bij Reinaerde en cliënten ervaren dit ook zo.  

We zien wel een keerzijde; uitvoering geven aan persoonsgerichte zorg is op plaatsen 

onvoldoende gelukt. Naast de capaciteitsdruk, heeft de context van het leven ten tijde van 

corona en noodzakelijke maatregelen en aanpassingen in de zorg zijn weerslag op de kwaliteit 

van bestaan voor cliënten en voor collega’s. De kwaliteit van bestaan zagen wij helaas vanuit 

deze context op een aantal plekken achteruit gaan. Moreel beraden als gespreksvorm zijn als 

waardevol en helpend ervaren. Desalniettemin zijn veel collega’s ziek geweest. En veel cliënten 

en collega’s hebben het zwaar (gehad) door corona.  

 

Kijkend naar hoe de cliënten zelf hun kwaliteit van bestaan ervaren en wat dit Reinaerde leert, 

concluderen we dat er weinig onvrede is. De verbeterprioriteiten kunnen liggen op het gebied 

van het vergroten van de eigen regie van de cliënt. Dit vraagt meer alertheid in de benadering 

door de begeleider. Cliënten zijn vaak gewend hoe het was en zijn soms bescheiden in wat zij 

verwachten. Beheersmatig begeleidingsgedrag komt op plaatsen nog voor, mede ook door de 

capaciteitsdruk. Ontwikkelingen hierin zijn nog niet ver genoeg zichtbaar. Op nabijheid doen we 

het goed; cliënten voelen zich over het algemeen goed betrokken. Ook in de context van de 

beperkingen van corona (om er het beste van te maken) wordt dit zo door cliënten ervaren. 

Tegelijkertijd concluderen we dat het lastig is om de cliëntervaringen en tevredenheid objectief 

te beschouwen omdat er beperkt tot inzichten wordt gekomen. De inzichten die worden 

opgehaald middels ‘Dit vind ik ervan!’ worden met de cliënt middels een persoonlijk doel 

onderdeel gemaakt van de ondersteuning en begeleiding. Het cliëntervaringen cumulatief 

destilleren en omvormen tot verbeterkansen voor een woning, een gebied of de organisatie, is 

een ontwikkelpunt. 

 

Rondom de doelstellingen die we hebben op het gebied van huisvesting, renoveren en 

onderhoud concluderen we dat de inhaalslag is ingezet. Ondanks corona hebben we de 

huisvestingdoelstellingen gerealiseerd. 

  



 

2.3 Feedback en bevindingen uit de interne reflectie van de 
ondernemingsraad 

Op 6 april 2022 een afvaardiging van de ondernemingsraad (OR) met het bestuur in een open 

gesprek gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Hieronder zijn de 

uitkomsten van het reflectiegesprek verwoord. 

 

Op de vraag wat het beeld is rondom het opvolging geven aan de gekozen verbeterprioriteiten 

van 2020 concludeert de OR dat corona veel impact heeft gehad waarmee doelen en verbeteren 

onder druk stonden. De OR geeft aan dat het goed is om te weten en terecht is dat de keus is 

gemaakt een aparte paragraaf te wijden aan de impact die corona gehad heeft en nog steeds 

heeft. 

 

Kijkend naar het overall doel van 2021; ‘het lerend vermogen versterken en verbetercyclus goed 

doorlopen’ van 2021, reflecteren de OR leden vanuit lokale perspectieven en ervaren zij het als 

een uitdaging om een overall beeld voor de gehele organisatie te vormen. De gehele 

organisatie is groot en heeft lokale verschillen. Het is een kans om van elkaar te leren en uit te 

wisselen wat de organisatie sterker maakt. Het is echter een risico als goed werkende 

concepten niet uitgewisseld worden of als er verschil in doorstroom mogelijkheden bestaan en 

er niet proactief gebied overstijgend gehandeld wordt. De OR concludeert dat dit een punt van 

attentie is waarin de OR leden ook een rol voor zichzelf zien weggelegd. 

 

Kijkend naar de 11 speerpunten uit 2021 die in relatie staan met de jaarplan doelen; 

concludeert de OR dat het helpend zou zijn om bij het kiezen van verbeterprioriteiten doelen 

scherper te formuleren. Concrete meetbare doelen formuleren voor een volgend jaar, gaat 

helpen om deze te bewaken en te bereiken. 

We reflecteerden op de vraag; “zijn we goed aan het verbeteren zijn geweest indachtig de 

corona impact op methodisch werken”, concluderen de OR leden dat er veel is opgebouwd in 

leren en ontwikkelen. Dit mag zich verder bestendigen omdat het op sommige plaatsen nog 

onvoldoende beslag heeft gekregen. Er heeft weinig scholing kunnen plaatsvinden. Training en 

ontwikkelingen op het gebied van Triple C hebben op veel plekken wel doorgang gevonden. 

Het methodisch werken ís overal aanwezig maar als het gaat om het binnen teams goed 

bestendigen van methodisch werken, ook met oog voor nieuwe collega’s, concludeert de OR dat 

er nog meer geïnvesteerd mag worden in leren en ontwikkelen. Het zit goed in de basis maar 

ten gevolgen van randvoorwaarden op bepaalde locaties is het nog niet voldoende tot bloei 

gekomen. Van de Wet zorg en dwang zijn de teams goed op de hoogte; het bewustzijn is enorm 

verhoogd. De e-learning training wordt als aandachtspunt genoemd, hierin zijn onderdelen nog 

niet op orde. Er wordt meer over onvrijwillige zorg gesproken en over hoe snel een maatregelen 



 

als onvrijwillig gelabeld, deze dialoog komt de bewustwording zeer ten goede. 

 

Het multidisciplinair samenwerken is veelal toegenomen of verbeterd; zorgprofessionals 

hebben meer aandacht voor betere afstemming op elkaar en in het proces van afstemming en 

samenwerking. 

Op plaatsen hebben de ondersteuningsplan cycli een wat chaotisch verloop gehad vanwege 

meer frequente afwezigheid door corona of door wisseling in onder andere gedragskundigen 

collega’s. Veel collegiale wisselingen vraagt steeds om opnieuw goede overdracht te verzorgen 

zodat de cliënten passende zorg genieten. Ook bij woningen in de wijken waar met 

eerstelijnszorg wordt samengewerkt heeft corona een grote impact gehad qua beschikbaarheid 

en het steeds moeten schakelen in onduidelijke of wisselende maatregelen. 

 

Kijkend naar het thema ‘vitaliteit’ heeft Reinaerde positieve ontwikkelingen weten te realiseren, 

zo concludeert de OR; er is een vacature bank geopend en re-integratiemedewerkers worden 

vaker, meer en beter passend ingezet. Positief is ook de enorme inzet en samenwerking binnen 

teams; er wordt meer verbindend gewerkt, meer samen. Corona laat op dit gebied een positief 

effect zien. Er is meer aandacht gekomen voor de vitaliteit van collega’s; er wordt beter gekeken 

naar de draagkracht, ook bij de bedrijfsarts. Overall wordt er een ruimere en meer begripvolle 

aanpak ervaren voor collega’s bij wie het niet goed gaat. Ook middels de, vanwege corona 

geïnstalleerde, coördinatieteams wordt goed gekeken naar verlaagde draagkracht; dit wordt 

zoveel mogelijk vertaald in roosters en planning en haalbare inzetbaarheid. De mate van 

oplossingsgericht en denken in mogelijkheden is op diverse plaatsen binnen de organisatie 

gegroeid. Een aandachtspunt hierin is dat als collega’s die elders ook ingezet kunnen en willen 

worden dit niet altijd gezien wordt of niet adequaat naar wordt gehandeld. Ook op 

locatiemanagementniveau mag een betere uitwisseling van collega’s gerealiseerd worden. De 

OR legt de vraag voor; “Hoe kan dit worden toegepast binnen de gehele organisatie, zonder dat 

het wordt geformaliseerd.” Dit zodat er meer vanuit verbinding en op waarde niveau wordt 

uitgewisseld. 

 

Het is fijn dat er nu een uitspraak over het functiehuis bereikt is. De OR respecteert de uitspraak 

van de Ondernemingskamer. De OR gaat over tot de orde van de dag middels het monitoren van 

de implementatie.  

En benoemt met positieve energie en enthousiasme in de nieuwe samenstelling in 2022 aan het 

werk gaan. 

 

De OR complimenteert de organisatie hoe er wordt gehandeld ten tijde van crisis en vindt het 

mooi om te zien hoe, in korte tijd, collega’s zaken met elkaar weten te realiseren. 

 



 

2.4 Feedback en bevindingen uit de interne reflectie van de raad 
van toezicht 

De leden van de raad van toezicht uiten hun waardering voor het Kwaliteitsrapport 2021 waarin 

cijfers goed vertaald worden naar inzichten. Het jaarverslag geeft inzicht en sturing, zowel in 

woord als in beeld. Mede uit het kwaliteitsrapport blijkt dat dit jaar (wederom) hard gewerkt is 

om de zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren ondanks de druk op de capaciteit 

vanwege corona en vanwege de knellingen in de arbeidsmarkt. Een aantal instrumenten, 

waaronder de kwaliteitsfoto, heeft gezorgd dat het zicht op de kwaliteit van zorg, dit jaar verder 

de aandacht heeft gekregen en heeft geleid tot verbeteringen in onder andere, het methodische 

werken. Hierdoor is de cyclus van continu verbeteren in de organisatie verder verstevigd. Op 

een aantal locaties waar verbeterplannen worden uitgevoerd is een lange adem vereist en leidt 

het consequent volhouden tot een verbetering in het methodische werken. Trainingen zoals 

Triple-C hebben hieraan bijdragen. Ook de inspectie heeft aangegeven dat zij ziet dat de 

verbeteringen leiden tot het gewenste resultaat.  

De leden geven aan dat in het kwaliteitsrapport meer inzichtelijk kan worden gemaakt dat door 

professionals hard gewerkt wordt en dat het nooit af is. Daarnaast kan in het verslag worden 

aangegeven dat dit jaar een knelling werd ervaren op het blijven bieden van passende zorg en 

een hoge druk op de capaciteit. De leden geven aan dat het afwegingskader continuïteit van 

dienstverlening bij zorgen over minimale kwaliteit en veiligheid een waardevol en helpend 

instrument was bij het maken van deze afwegingen om toch de zorg te blijven verlenen.  

Het ophalen en bespreken van cliëntervaringen is een goede methode en het verder 

concretiseren van de uitkomsten kan de organisatie verder helpen. Daarnaast is het ook goed te 

onderzoeken op welke wijze de verdiepende dialoog die bij dit instrument hoort, nog beter van 

de grond komt. Dit is mooi en hoe gaat dit verder? 

Belangrijk blijft het investeren in methodisch werken ten behoeve van vroegtijdige signalering 

van bijvoorbeeld agressie. Dit punt zou wellicht meer uitgewerkt kunnen worden in het 

kwaliteitsrapport.  

 

Dit jaar hebben de investeringen in huisvesting door nieuwbouw, renovatie of onderhoud ook 

bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering. Voor zowel cliënten als voor de collega’s. De leden 

geven aan dat deze verbeteringen, ondanks corona en de hoge druk op de capaciteit, toch 

hebben plaatsgevonden met een positief resultaat. 

 



 

Trots zijn de leden op de kwaliteitsverbetering die in Dennendal gerealiseerd is, mede gegeven 

de context, namelijk de cliëntengroep en de investeringen die gedaan zijn. Reinaerde heeft de 

lange (kwaliteits)verbeterlijn goed vast. Na een aantal incidenten en inspectiebezoeken in 2021 

zien de leden een consistentie in het verbeteren van de kwaliteit in relatie tot het rendabel 

kunnen zijn van een locatie. De leden spreken hier hun waardering over uit.  

  

Zelf leren koken met hulp van een poster  
Reinaerde is gestart met een modernere variant van de ideeënbus: de Dare to Care box. Daar 
kan iedereen een idee indienen. We doen dat bij Reinaerde omdat we ervan overtuigd zijn dat 
de meeste goede ideeën om het werk te verbeteren en vernieuwen van collega’s afkomstig zijn. 
 Begeleider Stef Stienstra Stef was een van hen. Hij bracht zijn idee in bij Dare to Care. Samen 
met Mathijs, bewoner op Dennendal, zorgde hij ervoor dat Mathijs met meer plezier aan zijn 
ontwikkeldoel kon werken. Dat was leren koken. In het filmpje, met vlogs die Stef zelf maakte 
in coronatijd, zie je hoe dat ging. Je ziet ook hoe 'klein' een idee kan zijn, terwijl je er écht 
betere en leukere zorg mee kunt bereiken. Via Dare to Care werd Stef gesteund in het realiseren 
van zijn idee, én dat van Mathijs natuurlijk. 
https://youtu.be/NyinIGZ-pcY 
 

 
 

https://youtu.be/NyinIGZ-pcY


 

2.5 Bevindingen externe visitatie 

Reinaerde organiseert jaarlijks een externe visitatie omdat het past bij onze kijk op samenspel 

en de jaarcyclus van reflectie. Externe deskundigen vanuit diverse sectoren kijken en denken 

mee over het met Reinaerde gaat. Dit heet: externe visitatie. De deelnemers aan de externe 

visitatie van dit jaar waren: 

Dhr V. (Vincent) Alkemade | arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn Utrechtzorg | 

directeur-bestuurder 

Mw J. (Janneke) Stegink | kennisorganisatie Vilans | senior-adviseur Leren en veranderen  

Mw R. (Rian) Brekelmans | zorgorganisatie ASVZ | manager Kwaliteit 

Dhr D. (Daan) Tettero | vastgoed- en hypothekenbelegger Syntrus Achmea | fundmanager 

Healthcare 

Ella van Lingen | Reinaerde | raad van bestuur  

Marijke van Kraaikamp | Reinaerde | strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening 

Madeleine Kardolus | Reinaerde | strategisch adviseur continu verbeteren 

Dayenne Schuurs | Reinaerde | beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid 

Margriet Cluistra | Reinaerde | secretaresse ondersteuning strategisch team; verslaglegging 

 

Na de rondleiding door het Reinaerde dagcentrum De Weteringhoek te Houten waar we te gast 

waren op 12 mei 2022, hadden we met elkaar een open dialoog over het toegezonden concept 

Kwaliteitsrapport 2021 van Reinaerde. Hieronder leest u een uiteenzetting van het gesprek. 
 

Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport? 
Het is een open en eerlijk verslag; er wordt een goed beeld geschetst. 

We bewegen ons in een veranderende context, hier hebben we in het kwaliteitsrapport duiding 

aan willen geven. We verwachten grote vraagstukken en uitdagingen tegen te komen welke 

ongebruikelijke oplossingen en bewegingen vragen. Het rapport is een aanloop naar een 

transformatie waar we met elkaar in zitten. Dit wordt herkend door de visitatieleden. De juiste 

zorgprofessional op de juiste plek krijgt veel aandacht in de praktijk en in het rapport. Het 

begrip ‘passende zorg’ krijgt woorden en beeld. De visitatieleden geven mee dat er nog meer 

context geschetst kan worden, bijvoorbeeld in het voorwoord. Hoe groot is de opgave? Bij 

hoeveel cliënten spelen vraagstukken op het gebied van passende zorg? 

  



 

Positief is dat duidelijk te lezen is dat Reinaerde dit jaar meer focus heeft weten te leggen op 

kwaliteit dan in het Kwaliteitsrapport van het jaar daarvoor. Problematiek rondom de 

arbeidsmarkt en de grote uitdagingen waar we voor staan komen naar voren in het rapport. 

Cijfers, bijvoorbeeld het aantal vacatures en in-uitstroom, maar ook verhalen van collega’s 

kunnen het beeld en de opgave bekrachtigen. De visitatieleden weten uit de praktijk dat 

Reinaerde meedeed aan ‘Jouw verhaal onze zorg’. De hieruit voortgekomen verhalen van 

collega’s delen, helpt de context nog beter te laden. 

 

 

Innovatief wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, Reinaerde is hierin veelal vooroplopend. 

Wat nog meer naar voren had mogen komen in het rapport. 

  

Jouw verhaal, onze zorg! 
Voor de zomer deelden maar liefst 141 collega's van Reinaerde online anoniem hun 
verhaal over situaties waarin zij overwegen een andere baan te zoeken. Veel medewerkers 
in de zorg vragen zich weleens af of zij nog wel op de goede plek werkzaam zijn. In het 
project van Utrechtzorgt “Jouw verhaal, onze zorg”, zie deze link voor meer informatie, 
zochten we naar de verhalen achter deze vraag. Dat doen we omdat in Nederland elk jaar 
een vijfde van de mensen in de zorg van baan wisselt. 
 
Rode draad uit reacties: “Vooral passende waardering bij het werk wat je doet, kan beter.” 
Waardering wordt het meest genoemd; collega’s ervaren die onvoldoende, onder meer 
vanwege gebrek aan contact met - en steun van hun manager. Daarna worden de roosters 
genoemd; “Deze zijn niet goed passend en mogen flexibeler worden”. De wijze waarop 
Reinaerde veranderingen doorvoert kan ook beter komt uit de verhalen; “Projecten of 
verbeteringen worden wel gestart, maar er wordt niet goed vol gehouden of afgemaakt.” 
Werkplezier en waardering, een van de hoofdlijnen waar we bij Reinaerde naar streven, 
vraagt veel aandacht, concludeert Hester Dijkstra, strategisch hr-adviseur: “We erkennen 
dat we een groot vraagstuk hebben om collega’s te behouden en daar gaan we samen mee 
aan de slag." 
 
“Ik heb veel herkenning op de uitkomsten en hier willen we ook echt iets mee doen. Door 
goed aan te sluiten op de ander en naar elkaar te luisteren, kom je heel ver. Dat geldt voor 
zowel cliënten als collega’s. Op de jaarplandag hebben we hiervoor verschillende ideeën 
uitgewerkt die je terug gaat zien in de jaarplannen van 2022", zegt Marijke van Kraaikamp, 
strategisch manager zorginhoud en dienstverlening. 

https://utrechtzorg.net/
https://utrechtzorg.net/nieuws/jouw-verhaal-onze-zorg


 

 

Het stapje terug door meer naast/achter de cliënt gaan staan (meer regie cliënt) door 

medewerkers komt goed naar voren. Ook is er ook aandacht voor de regeldruk. In 

oplossingsrichting kritische factoren om medewerkers meer te ontlasten vragen aandacht maar 

zijn ook een moeilijkheid. 

 

We hebben ervoor gekozen naast het Bestuursverslag separaat een Kwaliteitsrapport te maken. 

Het bij elkaar brengen van het Kwaliteitsrapport en het Bestuursverslag vraagt nog aandacht. 

Hoe voorkom je dubbelingen zonder elders duiding en lading te missen? 

 

De moeilijkheid in het maken van afwegingen rondom de opmaak van het rapport wordt 

herkend door sommige visitatieleden; vanwege de vormvrijheid zijn verschillende varianten 

denkbaar. Het is bij dit Kwaliteitsrapport fijn om alles in een keer door te kunnen lezen, zonder 

allerlei linkjes en verwijzingen. Het maakt het tot een overzichtelijk geheel; compliment over 

deze vorm. Een aantal toevoegingen in de vorm van bijlage(n) vallen aan te bevelen zoals 

bijvoorbeeld verhalen van medewerkers en een voorbeeld van een uitgewerkte Kwaliteitsfoto. 

De lezers worden nieuwsgierig naar dit instrument en een concreet voorbeeld kan daarin 

helpend zijn. 
 

Zijn er zaken die onduidelijk zijn of die u mist? 
Het valt aan te bevelen dat er voor 2022 een plan en/of richting wordt opgenomen over hoe 

Reinaerde om wil gaan met de preventie van mogelijke verspreiding van corona (en/of infectie 

ziekten). 

 

Er wordt opgemerkt dat in de reflectie van de raad van toezicht geen input is gegeven op het 

gebied van personeel en personele capaciteit. 

Het is de visitatie leden opgevallen dat in de reflectie van de centrale cliëntenraad (CCR) wordt 

aangegeven dat er in het kwaliteitsrapport op sommige plekken ‘the call to action’ wordt 

gemist. We herkennen dit. Enerzijds omdat er soms verschil van inzicht is in wat organisatie 

breed aandacht vraagt versus wat lokaal aandacht nodig heeft. Anderzijds omdat de CCR dit 

aangaf naar aanleiding van hoofdstuk 1 waarin een objectief beeld is geschetst en er inderdaad 

geen oordeel is opgenomen over wat goed gaat en wat beter kan; dit oordeel en de 

bijbehorende ‘call to action’ werd gezamenlijk gevormd tijdens de reflectie momenten. 

 

De visitatieleden merken op dat het helpend is om verhalen te delen van zowel cliënten als 

collega’s.  

De verhalen zijn reeds geselecteerd echter ontbraken deze nog in de opmaak van de 

conceptversie die besproken werd. De visitatieleden noemen voorbeelden welke een goede 

toevoeging zouden zijn; 



 

Verhalen van medewerkers, denk hierbij aan uitkomsten van dialogen met medewerkers 

waarom ze kiezen voor werken/om te blijven bij Reinaerde. 

Verhalen over bewegingen in (maatschappelijke) samenwerking met familie en andere collega-

zorgaanbieders uit de regio op in het rapport. Reinaerde beschikt over veel van dit soort 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

We wisselen van gedachten over voor wie we het kwaliteitsrapport eigenlijk schrijven? Enerzijds 

zijn we dit verplicht; anderzijds willen we de verbetering van kwaliteit voor onszelf vastleggen 

en het rapport niet als middel zien maar als doel om onze kwaliteitscyclus goed te doorlopen en 

te bestendigen. Wie de lezer is, blijft soms een vraag en dit wordt herkend bij eenieder aan 

tafel. 

 

De samenvatting kan pakkender; de tekst leest niet makkelijk en dat is jammer omdat het 

vooraan in het rapport staat. Met een eenvoudige redactieslag is dit op te lossen. 
 

Wat is uw beeld van de opvolging gegeven aan de speerpunten uit 2020?  
De leden merken op dat de meeste speerpunten in het rapport staan, maar dat het wel even 

zoeken is. En geven de vraag terug; “Waar vinden wij (Reinaerde) dat we staan?” Dat staat wat 

meer tussen de regels en mag best explicieter worden genoemd. De samenvatting bevat de 

speerpunten en opvolging, het kan wel explicieter uitgeschreven worden. Door bijvoorbeeld in 

het voorwoord of de bestuursconclusie een tabelletje opnemen, is niet fraai, maar wel helpend. 

 

Wat vindt u van de gekozen verbeterprioriteiten voor 2022, mede in het licht van uw 
achtergrond en visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we 
voor staan? 

 Positief, goed, herkenbaar.  

 Rondom het kwaliteitssysteem zijn er veel instrumenten; hoe zou je met minder 

instrumenten hetzelfde kunnen bereiken? 

 Balans in focus houden versus handhaven van de niet-geprioriteerde punten; ondanks 

dat we sommige punten niet prioriteren zegt dit niet dat deze zaken geen aandacht 

krijgen. Deze zaken gaan mee in het reguliere werk en we vermoeden dat er punten in 

de slipstream van het gekozen verbeterpunten mee zullen gaan. Voorbeeld: een niet-

geprioriteerd punt rondom multidisciplinaire samenwerking zal in de implementatie van 

het nieuwe ECD veel aandacht krijgen. 
  



 

 

Aanvullend voeren we graag met elkaar een open dialoog over hoe binnen uw werkveld 
en of organisatie opvolging wordt gegeven aan het systematisch bewaken, beheersen en 
verbeteren van kwaliteit. Hieronder is een uiteenzetting van het geen besproken is. 
 

In het kwaliteitsrapport wordt op treffende wijze inzicht gegeven in de uitkomsten van de cliënt 

ervaringen zoals deze bedoeld zijn binnen de methodiek van ‘Dit vind ik ervan!’. De 

dienstverlening binnen Reinaerde uitdrukken in 1 cijfer doet de diversiteit aan mensen en 

zorgvragen en dienstverleningsvormen tekort. Samen, in de driehoek van cliënt, familie en 

professional, werken we aan doelen en bereiken we een betere kwaliteit van leven. Een cijfer 

alleen voor de zorgorganisatie past niet bij onze visie van het creëren van dit samenspel. We 

krijgen complimenten voor de concreet geschetste inzichten voortgekomen uit de ‘Dit vind ik 

ervan!’ gesprekken. 

 

We spreken over de droom naar het in beeld brengen van de kwaliteit op lokaal niveau. Het in 

beeld brengen van de kwaliteit van leven per wijk of dorp, zien we als een wens voor de nabije 

toekomst.  

We spreken over de ambitie om veel meer zicht op kwaliteit van leven te creëren vanuit de 

samenleving, waarin de familie onderdeel is van het team. 

 

Methodisch reflecteren in het werk door de collega’s is een belangrijk onderdeel van het leren 

en verbeteren; verslaglegging van teamreflectie maakt dat je nadenkt over hoe je het opschrijft; 

dit versterkt ook het leereffect. In het kwaliteitsrapport komen de inzichten die teamreflectie 

hebben gegeven naar voren, dat is sterk en waardevol.  

 

Het valt aan te bevelen om in 2022 bij iedere (beleid)wijziging, inspanning of ontwikkeling 

welke overwogen wordt, onszelf de vraag te stellen; “Wat is de uitwerking hiervan op het 

personeel? Wat vraagt dit van de collega’s? Wat is helpend in het werkplezier wat is juist 

belemmerend?” Tot hoever kún je gaan als organisatie? Bij elk beleidsinstrument en elke actie 

zou je je moeten afvragen wat heeft het personeel hiervoor nodig? Het werven van het schaap 

met 5 poten is niet meer van deze tijd. Het vinden van mensen met competenties, hen 

aanmoedigen in het verder ontwikkelen van deze competentie, wel. 

  



 

Op de vraag of er nog suggesties zijn voor de vorm van de externe visitatie werd de volgende 

input meegegeven: 

Cliënt(en) of begeleiders (ouders/familie) bij de reflectie/visitatie/dialoog uitnodigen/betrekken 

is ook een bijzondere vorm die toegepast kan worden.  

Gesprek over kwaliteit hoeft niet zo breed te zijn als vandaag; mag ook in meer regionale 

setting. Het gesprek over kwaliteit is zeer breed, je kunt ook een keer kiezen voor een specifiek 

onderwerp en daarin verdiepen. 

 

We danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, fijne inbreng en de tijd die aan deze visitatie 

besteed is. Als blijk van waardering ontvangen de visitatoren een set kaarsen, gemaakt door de 

mensen in het dagcentrum De Weteringhoek waar we vandaag te gast waren. 

  



 



 

3. Verbeteracties 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de reflecties (opgetekend in Hoofdstuk 2) over de 

behaalde resultaten en ontwikkelingen in 2021 (opgetekend in Hoofdstuk 1) heeft een 

afvaardiging van de centrale cliëntenraad samen met de kwaliteitsadviseur en een afvaardiging 

van het strategisch team de voor 2022 wenselijke verbeteracties geïnventariseerd, besproken en 

vervolgens in overleg met de achterban geprioriteerd. 

3.1 Onderbouwde keuze in verbeteracties 

Lokaal versus organisatie breed, kwaliteit beter gaan duiden 
De gehele organisatie is groot en heeft lokale verschillen. We gaan de uitdaging aan om ook het 

lokale zicht op kwaliteit beter te gaan te duiden. Het is een risico als goedwerkende concepten 

niet uitgewisseld worden of als er bijvoorbeeld verschil in doorstroommogelijkheden bestaan 

en er niet proactief gebied overstijgend gehandeld wordt. De uitdaging lokaal het zicht op 

kwaliteit beter te duiden biedt ons de kans om nog meer van elkaar te gaan leren. Het 

uitbreiden van de kwaliteitsfoto’s zien we hierbij als een sterk hulpmiddel. 
 

Werken met methodieken verstevigen én meer persoonsgerichte zorg bieden 
De professionele identiteit is in de hele breedte van de organisatie aanwezig, de familie en de 

inspectie bevestigt dat persoonsgericht zorg op veel plekken in de organisatie goed gaat. Toch 

is de spanning op het tot uitvoering brengen van persoonsgerichte zorg op sommige plaatsen 

groot. We leggen een relatie met de druk die we zien op deskundigheidsbehoud en -

bevordering rondom het werken met methodieken. Door meer in te gaan zetten op het werken 

met methodieken en deze naar een hoger niveau te brengen, beogen we hierin een 

doorontwikkeling met een positief effect op het bieden van persoonsgerichte zorg. 
 

Realiseren van cliëntgerichte doelen met meer aandacht voor het ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan moet ondersteunend zijn in het realiseren van cliëntgerichte doelen. In 

2022 gaat Reinaerde werken met een nieuw elektronisch cliënten dossier. We gaan ervoor 

zorgdragen dat het ondersteuningsplan zo wordt ingebed (techniek en proces) dat het de cliënt, 

de familie en de begeleider ondersteunt in het realiseren van de cliëntgerichte doelen. 
 

De kwaliteitssysteem, met de set aan instrumenten, bestendigen 
Het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van kwaliteit wordt binnen Reinaerde 

georganiseerd met behulp van het een set aan kwaliteitsinstrumenten. Het systematisch sturen 

op kwaliteit mogen we nog beter bestendigen. Voor 2022 zien we een aantal concrete 

aandachtsgebieden;  



 

We willen dichtbij het doel blijven én de leercyclus dichtbij de plek waar het gebeurt 

organiseren. En dit doen met aandacht voor gepaste vormvrijheid zoals bij bijvoorbeeld 

teamreflectie. 

 We willen meer kwaliteitsfoto’s en naast een narratief beeld op kwaliteit ook 

zorgdragen voor een kwantitatief beeld op kwaliteit, lokaal, regionaal en organisatie 

breed. 

 Indicatoren op gebied van kwaliteit & veiligheid bieden ons steun in het beter 

bestendigen van de veiligheid. We denken aan het verbeteren van de monitoring van 

veiligheidstrainingen, RI&E, BHV, BVI, BIG registraties en certificeringen rondom 

voorbehouden handelingen. In 2022 verwachten we technisch gezien hier nog geen 

verbeteringen in te kunnen gaan realiseren, wel is er een goede start te maken door 

middel van het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid hierin. 

 We willen meer aandacht geven aan procesopvolging na incidenten of prisma 

onderzoeken. Ook hier vinden we het belangrijk de leercyclus dichtbij waar het gebeurt 

te organiseren en tegelijkertijd waar relevant organisatie breed van elkaar te leren. 
  

Meer ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken 
Het zou goed zijn om concreet te maken wat de uitkomsten onze organisatie als geheel 

opleveren. En ook om te kijken of en hoe het lukt om de verdiepende dialoog die bij dit 

instrument hoort echt van de grond te laten komen. Lukt het bijvoorbeeld bij alle cliënten of is 

er voor sommige cliënten wellicht toch iets anders nodig? Tevens zou het mooi zijn om de 

cliënten ook in volle breedte beter te bedienen; o.a. wanneer Reinaerde ook op grotere schaal 

de cliënttevredenheid kan gaan onderzoeken op onze dienstverlening binnen de Jeugdwet en 

de Wmo. Kijkend naar een jaar waarin we ook een nieuw ECD gaan implementeren moeten we 

reëel blijven in wat we aankunnen en stellen we onszelf eerst ten doel het aantal ‘Dit vind ik 

ervan!’ gesprekken te laten stijgen. 

 

Een andere vorm voor communiceren met cliënten en familie; vanuit de kernboodschap 
We gaan zoeken naar een andere vorm van centraal communiceren die meer bijdraagt aan 

kernboodschappen centraal en maatwerk lokaal. Op de kernboodschap wordt altijd meegelezen; 

we gaan dit samen doen met leden van de centrale cliëntenraad. 
 

Betrokkenheid in participatie en medezeggenschap is een basis voor iedereen 
De verschillende toepassingen van participatie en medezeggenschap dienen op ieders netvlies 

te liggen. Dit kan lokaal verschillen in toepassing; best passend bij de plek en situatie of 

gelegenheid. Participatie en medezeggenschap zijn verschillende vormen die we naast elkaar 

zien. Graag willen we bereiken dat het actief beleven van participatie en medezeggenschap een 

basis uitgangspunt is voor iedereen. 



 

3.2 De geprioriteerde verbeteringen 

Gericht, reëel en met focus sturen op doelen 
Concreet en eenduidig doelen formuleren draagt bij aan het beter inzichtelijk maken van de 

bereikte resultaten en maakt het monitoren effectiever. Dit jaar hebben we daar een goede start 

mee gemaakt door in het Kwaliteitsrapport meer kwantitatieve duiding te geven aan diverse 

kwaliteitsonderwerpen. Tevens hebben we onze doelstellingen voor 2022 concreter gemaakt 

door uit de hierboven 7 beschreven verbeteracties, 4 prioriteiten te kiezen waar we met 

gerichte focus in 2022 aan gaan werken. Bij de afweging in het kiezen van de 4 verbeteracties 

met de hoogste prioriteit vonden we het ook belangrijk geen irreële doelen te stellen. 
 

Onderstaande 4 gekozen prioriteiten voegen we toe aan de concern brede plan- en controle 

cyclus zodat we gedurende het jaar monitoren, evalueren en bijsturen: 

1. Lokaal versus organisatie breed, kwaliteit beter gaan duiden 

Lokaal zicht op kwaliteit beter duiden mede middels meer kwaliteitsfoto’s 

2. Realiseren van cliëntgerichte doelen 

Middels meer aandacht voor het ondersteuningsplan  

3. De kwaliteitssysteem, met de set aan instrumenten, bestendigen 

Vormvrijheid bij teamreflectie; 

Meer kwaliteitsfoto’s t.o.v. van de behaalde 14 in 2021; 

Indicatoren op veiligheidsonderwerpen (RI&E, BHV, BVI, BIG registraties en certificeringen 

rondom voorbehouden handelingen); 

Meer aandacht voor opvolging van aanbevelingen na incidenten en onderzoeken. 

4. Meer ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken 

Ons doel voor 2022 is om voor 600 cliënten of familieleden ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken 

te registreren. 

  



 

Conclusie van het bestuur 
 

2020 
Eind 2020 hadden we ons voorgenomen om in 2021 het lerend vermogen te versterken en de 

verbetercyclus in zijn geheel goed te doorlopen. Dit voornemen kwam deels voort uit de 

gekozen speerpunten van het voorgaande jaar 2020. Deze 11 speerpunten zijn destijds 

geformuleerd: 

Vanuit eenduidige kaders en methodieken werken aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. 

We noemen dit; kwaliteit op orde; 

Het voortzetten van samenwerken met andere partners, waarmee de kwaliteit van bestaan 

verbetert; 

Vakbekwaamheid en vitaliteit van collega’s helpen versterken; 

Meer inzichten verkrijgen uit cliëntervaringen; 

Herkennen en waar wenselijk doorbreken van de patronen in medezeggenschap; 

Doorwerken aan de ingezette financiële maatregelen; 

Aan de hand van ons WoonWerkToekomstPlan (WWTP) werken we aan het vernieuwen van de 

leefomgeving van cliënten; 

Kennis over de Wet zorg en dwang (Wzd) verder verstevigen; 

Het bieden van begeleiding en zorg dat aantoonbaar effectief (doeltreffend) én efficiënt 

(doelmatig) is. We noemen dit; effectieve zorg; 

Ruimte en aandacht voor zingeving en moreel besef; 

Innovatie moet waarde toevoegen aan huidige en toekomstige vraagstukken en als motor 

dienen voor waardevolle vernieuwingen in samenspel. 

 

2021 
Voorafgaand aan de reflectie op de vraag wat het beeld is rondom de opvolging van de gekozen 

speerpunten, concludeert het bestuur bovenal trots te zijn op alle collega’s. Graag hadden we 

meer bereikt in het verlagen van het ziekteverzuim en het verhogen van de ervaren vitaliteit 

(speerpunt 3). Echter resulteerde de samenloop van het ‘tweede corona-jaar’ en de druk op de 

vitaliteit van collega’s, in een vergroot spanningsveld tussen het blijven bieden van zorg en 

begeleiding versus het ervaren van tijd voor collega’s en ontwikkeling in vakbekwaamheid. De 

continuïteit van de zorg voor en met cliënten is ondanks deze verhoogde druk gewaarborgd 

gebleven. Onze waardering voor de mate waarin dit gelukt is, is groot. 

  



 

Rondom de speerpunten zijn er grote en kleine stappen gezet en resultaten behaald. Werken 

aan de kwaliteit van bestaan (speerpunt 1) krijgt meer vorm en samenhang. Ondanks dat de set 

aan kwaliteit instrumenten op enkele/sommige plaatsen nog als onsamenhangend ervaren 

wordt, zien we meer zicht op kwaliteit en meer opvolging van verbeteraanbevelingen goed van 

de grond komen. Mede door de Kwaliteitfoto’s en de dialoog over kwaliteitsnormen ontstaat er 

beeld en taal voor een begrip wat voorheen abstract bleef. 

 

Het werken aan effectieve zorg (speerpunt 6 en 9) is primair versterkt door het realiseren van de 

woonprofielen; we bieden vaker de juiste begeleiding op de juiste plek en hierbij dient de 

ondersteuningsvraag van cliënten als basis voor de teamsamenstellingen. 

 

De in 2020 ingezette inhaalslag in leefomgeving en onderhoud (speerpunt 7 en 6) hebben we 

voortgezet in 2021. Net als de inzet rondom het realiseren van woonruimte met eigen 

voorzieningen. Daarbij is het een grote prestatie dat, ondanks de prijs- en leveringsimpact in de 

bouw en aanneming, ook in 2021 meerdere projecten zijn gerealiseerd en cliënten zijn verhuisd 

naar een woning die past bij hun wens en zorgvraag. Ook is er de inhaalslag in functioneel 

onderhoud gestart. 

 

De nieuwe participatie- en de medezeggenschapsregeling (speerpunt 5) is nog niet voor 

iedereen een uitgangsbasis. Wél is er in 2021 meer bewustwording van participatie en 

medezeggenschap van cliënten en familie binnen woningen en dagbesteding. Daarnaast zien 

we een groeiend besef van belang bij het onderwerp cliëntenparticipatie, dit blijft onze 

aandacht houden. 

 

Wij kijken terug op een goed geïmplementeerde Wet zorg en dwang (speerpunt 8). Graag geven 

we hiervoor een groot compliment. De aandacht voor het implementeren van de wet vroeg veel 

van begeleiders en gedragskundigen. De spanning die de wet- en regelgeving meegeven drukt 

richting nieuwe manieren van denken over vrijheid en veiligheid. Aan het eind van twee jaar 

hard werken aan kennisbevordering en bewustzijnvergroting, zijn we heel tevreden met de 

inzichten en verstevigde multidisciplinaire samenwerking. Onvrijwillige zorg wordt binnen 

Reinaerde alleen na consensus toegepast. Vóóraf afstemmen met cliënt en familie over het 

toepassen van onvrijwillige zorg in eventuele noodsituaties, geeft ruimte voor meer eigen regie. 

  



 

Cliëntervaringen (speerpunt 4) hebben we opgehaald door middel van een onderzoekende 

dialoog waarbij 450 cliënten samen met een begeleider spraken over wat zij belangrijk vinden. 

Een waardevolle dialoog met als uitkomst inzichten in het eigen leven en het stellen van 

nieuwe doelen waar de cliënt, wederom vanuit samenspel, aan kan werken. De inzichten die het 

de organisatie oplevert over de dienstverlening zijn hieraan ondergeschikt; het gaat ons om de 

persoonlijke verrijking van het leven van iedere individuele cliënt. Deze valt niet te 

veralgemeniseren. Wel leert het ons de cliënt nog beter te kennen. 

 

In het afgelopen jaar hebben we ruim aandacht besteed aan moreel besef (speerpunt 10). Met 

behulp van nieuwe vormen kon moreel beraad vaker doorgaan dan in 2020. 

 

Het werken in een eigen gebouw voor dagbesteding heeft in Veenendaal een vervolg gekregen 

door onderdeel te zijn van de wijk, door uit het gebouw te verplaatsen naar werken in een 

verpleeghuis, op de markt en in het theater. Zo geven we het bouwen aan een inclusieve 

samenleving in het klein en in het groot beter vorm, zonder aparte ruimtes voor mensen met 

een beperking en met minder vastgoedlasten (speerpunt 2, 6 en 11). 

 

Samenwerking met partners voort te zetten ter verhoging van de kwaliteit van zorg heeft ons 

mooie resultaten gebracht (speerpunt 2, 6 en 11). We zijn trots om te zien dat door de 

gerealiseerde initiatieven onder andere schaarse medische specialistische zorg toegankelijker is 

geworden voor mensen met een beperking. Hier willen we meer van en het bekrachtigt ons in 

het verder durven dromen richting 2025 en 2030. We zien een koers ontstaan waarin passende 

zorg dichtbij de cliënt georganiseerd wordt en het samenspel met partners organisatiegrenzen 

zal doen vervagen en familieleden, wijkbewoners en professionals, onder welke organisatie vlag 

dan ook, onderdeel worden van het team. 

 

2022 
Vanuit samenspel met de centrale cliëntenraad en in het licht van de in 2022 te formaliseren 

nieuwe koers, hebben we de balans opgemaakt in hetgeen we willen labelen als verbeteracties 

voor 2022. We zijn gekomen tot de volgende 4 prioriteiten: 

1. Het gesprek over kwaliteit moet lokaal en dichtbij waar het zich voltrekt plaatsvinden. Als 

we kwaliteit in beeld brengen willen we dat de mensen die het betreffen betrokken zijn en 

herkenning ervaren. In 2022 willen we met behulp van meer kwaliteitsfoto’s per werkgebied 

en wijk en woning, kwaliteit narratief en kwantitatief in beeld brengen.  



 

2. Het bereiken van doelen maakt een groot onderdeel uit van de kwaliteit van bestaan voor 

cliënten. Grote doelen of kleine doelen of het juist even geen doelen als doel hebben, geeft 

invulling en richting. Het ondersteuningsplan biedt hier facilitering in aan de cliënt en aan 

de familieleden en begeleiders die ondersteunen. In 2022 willen dat cliënten nog meer 

persoonlijke doelen kunnen behalen. 

3. We zien dat de beweging op het gebied van kwaliteit monitoren, beheersen en verbeteren 

goed op gang is. Een PDCA cyclus doorlopen is niemand meer vreemd. Incidenten en 

onderzoeken resulteren in geleerde lessen om opvolging aan te geven. Het evenwichtig 

inzetten op alle fasen van cyclisch en continu verbeteren kunnen we verder bestendigen. 

Het scala aan behoeften is breed; op plaatsen ontstaat er ruimte voor vormvrijheid en op 

plaatsen bestaat de behoefte te rapportoren aan de hand van indicatoren. In 2022 willen we 

het gehele scala gaan bedienen. 

 

4. Medezeggenschap, participatie en eigen regie gaan allemaal over wie je bent en wat je 

vindt. Kijkend naar de ervaring die cliënten delen zien we dit terug; “ik voel me goed als ik 

zelf kan kiezen”, “ik ben blij als ik weer mee kan doen” zijn uitspraken van cliënten met 

behulp van ‘Dit vind ik ervan!’. Deze uitspraken expliciteren vinden we belangrijk. In 2022 

willen we meer van deze gesprekken. 
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