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Beste lezer, 

Elk jaar maakt Daelzicht een kwaliteitsrapport. Daarin staat hoe het gaat met de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning voor cliënten. We laten zien wat goed ging en wat 
beter kan. Hoe ging het in 2019? En waar gaan we in 2020 aan werken? 

Je leest nu de samenvatting van het kwaliteitsrapport van 2019. Benieuwd naar de 
volledige versie? Kijk dan op onze website: www.daelzicht.nl/kwaliteitsrapport2019. 

Voorwoord
En zonder directe kwaliteitsindicatoren om te zien of je goed 
handelt. Waarbij ongetwijfeld verantwoording achteraf zal 
plaatsvinden, als zaken toch anders blijken uit te pakken 
dan vooraf ingeschat. Voor mij als bestuurder is daarbij een 
mooie rol weggelegd. 

Maar er is vooral een hoofdrol voor alle medewerkers, cliën-
ten, verwanten en veel anderen die bij Daelzicht betrokken 
zijn. Zij laten zien dat als het er echt op aankomt, wij met 
z’n allen invulling geven aan Daelzicht. Daarmee wordt in de 
volle omgang waargemaakt wat in het kwaliteitsrapport staat 
beschreven.

Peter Muijen  
Raad van Bestuur

In deze bizarre tijden is het om meerdere redenen nuttig en 
noodzakelijk om stil te staan bij de kwaliteit van onze organi-
satie. Het is altijd zinvol om te bekijken welke ontwikkelingen 
we (ondanks alles) kunnen herkennen. Voor het kwaliteits-
rapport hadden wij de behoefte om mooie termen zoals ‘bij 
Daelzicht word je gezien’ en ‘samenwerken in de trialoog’ te 
laten vertellen door de mensen die het betreft. Gewoon zoals 
zij het ervaren. Dat is, vind ik, goed gelukt. Het kwaliteitsrap-
port laat zien dat Daelzicht een constant lerende organisatie 
is geworden, die zeker ook kritisch naar het eigen handelen 
kijkt en bijstelt waar dat nodig is.

Ja, en toen kwam corona… Totaal onverwacht. 
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 Wat gaan we doen in 2020?
Hiervoor kon je lezen over het jaar 2019: wat ging goed en 
wat kan beter? Het is ook belangrijk om vooruit te kijken. 
Daarom beschrijven we ook de plannen voor 2020. Echter 
weten we inmiddels dat dit jaar niet verloopt zoals we dat 
samen hadden verwacht. De coronacrisis raakt ons allemaal. 
Een belangrijk thema in 2020 is daarom ook het herstellen na 
deze uitzonderlijke periode. Het heeft vanzelfsprekend effect 
op de acties en ontwikkelingen die we kunnen inzetten in het 
lopende jaar 2020. 

In 2020 zetten we de ingezette strategische koers door. Dit 
betekent dat de meeste projecten en verbeteracties uit 2019 
ook in 2020 nog doorlopen. In 2020 werken we onder andere 
aan:

Doorontwikkeling van de Daelzicht-teams
Er ligt een goed fundament  om de ontwikkeling van de Dae-
lzicht teams verder vorm te geven in 2020. Hierbij ligt de fo-
cus op de koppeling tussen de teams in de directe zorg en de 
ondersteunende diensten.

Passende en duurzame huisvesting
In 2020 ligt de focus op het Hof van Heel, de tijdelijke huis-
vesting op Savelberg in Koningslust, nieuwe huisvesting in 
Sevenum en de ontwikkeling van de masterplannen voor 
de terreinen in Heel en Koningslust. Verder worden voorbe-
reidingen getroffen voor de vernieuwing en uitbreiding van 
Cocon in Heel. We blijven mogelijkheden onderzoeken voor 
herhuisvesting in de wijk, met name in regio Zuid.

Visies voor onze doelgroepen
Per doelgroep wordt een specifi eke visie ontwikkeld die als 
basis dient voor de scholing van vakbekwame medewerkers 
en het organiseren van randvoorwaarden, waaronder afspra-
ken met het zorgkantoor. In het kwaliteitsrapport van 2020 
(dat volgend jaar uitkomt) nemen we je mee in de ontwikke-
lingen op het gebied van dagbesteding, ambulante begelei-
ding en de doelgroep kind, jeugd & gezin. 

Werving en inzet van medewerkers 
In 2020 zal de afdeling HR zich focussen op het werven en 
behouden van goede medewerkers, waardoor de eigen be-
zetting uitgebreid wordt en de inzet van ‘personeel niet in 
loondienst’ verlaagd wordt. Dit doen we door aandacht te 
hebben voor de teambezetting, de fl expool, verzuim en wer-
ving op basis van prognose.

Optimaliseren van ondersteuning voor 
medewerkers
We gaan ons o.a. richten op de aanbesteding van een nieuw 
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), de inrichting van een 
nieuwe digitale werkplek en de operationalisering van zorg-
technologie. 

Daar word 
je gezien

Ieder verhaal is uniek. Juist deze unieke verhalen laten goed 
zien hoe wij elke dag omgaan met kwaliteit van zorg. Wat 
merken cliënten daarvan? En wat vinden familieleden en me-
dewerkers? Je leest de verhalen verderop in deze samen-
vatting.

           Wat deden we in 2019?
In de verhalen van Marie-Sophie, Jan en Roel zien we heel 
duidelijk dat kwaliteit van zorg ontstaat in de interactie tus-
sen de cliënt, zijn/haar familie en vertegenwoordigers, en de 
professional.  In de trialoog wordt gezocht naar de best pas-
sende zorg en ondersteuning. De verhalen laten ook zien dat 
deze zoektocht nooit echt ‘klaar’ is. 
  
Voor onze organisatie betekent dit ook dat er constante ont-
wikkeling plaatsvindt. De ingezette strategische koers helpt 
ons om de focus te bepalen en onze organisatie zo in te rich-
ten dat we steeds beter kunnen inspelen op veranderende 
zorgvragen van cliënten. Waarbij we ook rekening houden 
met de krappe arbeidsmarkt. Hieronder staat in het kort wat 
goed ging in 2019, en wat beter kan. 

          
  Daar word je gezien
Bij Daelzicht word je gezien! Goede zorg en ondersteu-
ning bieden, daar staan wij voor. Onze focus is gericht 
op de cliënt: wie ben je, wat wil je, wat kun je en waar 
word je blij van? 

Bij de zorg en ondersteuning zijn drie partijen heel belangrijk: 
de cliënt, ouders/vertegenwoordigers en de medewerkers. 
Die relatie noemen we de ‘trialoog’. Daarin is samenwerking 
en communicatie heel belangrijk. Een goede balans in de 
trialoog draagt bij aan de kwaliteit van de zorg, en daardoor 
ook aan het welzijn van de cliënt. Onze medewerkers ver-
kennen met cliënten en hun naasten wat nodig, wenselijk en 
mogelijk is. Daar zetten wij ons elke dag voor in.

          Verhalen van cliënten
In het kwaliteitsrapport staan de verhalen van Marie-Sophie, 
Jan en Roel centraal. Elk verhaal heeft te maken met een 
specifi ek thema uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 
In het verhaal van Marie-Sophie is dit ‘persoonsgerichte 
zorg’. Het verhaal van Jan gaat over ‘eigen regie’. En bij Roel 
is het thema ‘borging van veiligheid’. 
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Wat kan beter?
• Het bewust inzetten van tools zoals de teamfoto/
 teamrefl ectie, om als Daelzicht-team te groeien. 
•  Een aandachtspunt in de ontwikkeling van de 
 Daelzicht-teams is de samenwerking tussen teams 
 in de directe zorg en ondersteunende diensten.
• Het aanscherpen van organisatiebreed beleid, visie en   
 randvoorwaarden per doelgroep vergt nog aandacht.

       
Wat ging goed?
• In de zorg en ondersteuning staat het bieden van  
 persoonsgerichte zorg (volgens de supportgedachte)  
 centraal. 
• De voorbereidingen voor een toekomstbestendig  
 woonaanbod, passend bij de verschillende doel-
 groepen van Daelzicht, geven een goede 
 basis om in 2020 op verder te bouwen.
•  De herbeschreven functies in de zorg 
 passen bij de zorgvragen van onze cliënten.
• Het proces van meerzorg en groeps-
 meerzorg ging goed: meerzorg werd 
 bewust en zorgvuldig ingezet. Zie het 
 kader bij het verhaal van Roel op 
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kiest ze de rust en gezelligheid van haar eigen stek boven de 
drukte en het gekibbel van de groep. Niet dat ze er niet graag 
woont; integendeel zelfs. Voor mensen met een verstandelij-
ke beperking heeft ze altijd een zwak gehad. Was haar leven 
anders gelopen, dan had ze vast en zeker in de gehandicap-
tenzorg gewerkt; het was haar grote wens.
 
Geen keus
De chaos in haar jeugd en huwelijk heeft een enorme im-
pact op haar; met psychoses, crisisopnames en zelfmoord-
pogingen tot gevolg. Zonder er zelf voor te kiezen staat ze 
ineens op straat; ze wordt letterlijk haar huis uitgezet. Ze kan 
nergens terecht en op niemand terugvallen. Contact met fa-
milie is er nauwelijks. De daklozenopvang is de enige optie 
in deze moeilijke periode van haar leven. Gelukkig is er één 
zus waarmee ze een hechte band heeft en die ze ook nu nog 
geregeld ziet. “Daar komt echt niemand tussen, dat hoeven 
ze ook niet te proberen,” zegt ze met grote overtuiging. Het 
doet haar veel. Haar zus woont niet zelfstandig en kan Ma-
rie-Sophie geen onderdak bieden. Het is de liefde voor deze 
zus die haar de kracht geeft uit het dal te klimmen en het 
leven opnieuw te omarmen. 

Marie-
Sophie

thema:
persoonsgerichte 
zorg

Verlies als rode draad
Al vroeg in haar leven is er de confrontatie met verlies; haar 
vader sterft jong en laat een groot gezin achter. Gezinszorg, 
uithuisplaatsingen en problemen volgen. Na een huwelijk met 
geestelijk en lichamelijk geweld, dat eindigt in een dramati-
sche scheiding staat het leven van Marie-Sophie definitief op 
zijn kop. Met als dieptepunt een periode bij de daklozenop-
vang tussen de alcoholisten en drugsverslaafden. “Het was 
niet zo dat ik me daar onveilig voelde,” zegt ze vastberaden. 
“Ik sta mijn mannetje wel. Maar na een volwaardig leven met 
een eigen gezin en een eigen huis is het echt verschrikkelijk 
om zoiets te moeten meemaken en op zo’n plek terecht te 
komen.” 

Rust en ruimte
Deze roerige tijd ligt gelukkig achter haar. Marie-Sophie 
woont nu in een mooi appartement in een woonbegelei-
dingscentrum van Daelzicht. Ze eet in haar eigen woning, 
ze poetst en doet zelf de was. Ze woont er heel zelfstandig 
en kan veel zelf bepalen. Alleen de medicatie heeft ze niet 
in eigen hand; dat is nog niet veilig genoeg. Het geeft haar 
de zekerheid die ze op dit moment nodig heeft. Als ze zin 
heeft sluit ze aan in de gezamenlijke huiskamer; meestal ver-

Weer grip op het leven
Het besluit om haar echte voornaam weer te gaan gebruiken is een mijlpaal in het leven van 
Marie-Sophie. Krachtig en trots verklaart ze deze bijzondere stap: “Het grootste deel van mijn 
leven werd ik Fien genoemd, maar ik wil het verleden graag zo veel mogelijk achter me laten 
en vooruitkijken. Ik zie het als een nieuwe start.” 

het 
verhaal 
van...

Op verzoek van Marie-Sophie, zijn bij haar verhaal geen foto’s geplaatst.

Kwaliteitsrapport 2019
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Wennen
De weg naar haar nieuwe thuis is een grote omweg met 
veel hobbels en kuilen. Ze herinnert zich ieder moment. Ma-
rie-Sophie: “Door mijn achtergrond en mijn dikke dossier in 
de psychiatrie wisten ze niet wat ze met me aan moesten.” 
De zoektocht en het overleg met zorgbemiddelaars en hulp-
verleners duurt bijna 5 maanden. Uiteindelijk kan ze bij Dae-
lzicht terecht. “Begrijp me niet verkeerd,” zegt ze stellig als 
ze terugdenkt aan dat moment, “ik woon hier nu heel graag. 
Maar in het begin vond ik het echt niet fi jn. Natuurlijk was ik 
blij dat ik weg kon bij de daklozenopvang. Ik had ook geen 
keus, want ik had toen echt helemaal niets meer. Maar ac-
cepteren dat deze plek de beste oplossing voor mij was, dat 
ging niet vanzelf.” 

Werk aan de winkel
Geleidelijk vindt ze toch haar weg. Ze maakt het gezellig en 
de rust en veiligheid hebben een positief effect op haar. Het 
klikt met een van de dames die komt poetsen. Samen onder-
nemen ze leuke dingen. De vriendschap doet haar goed. Het 
behandeltraject komt op gang en een aantal keer per week 
gaat ze naar het activiteitencentrum. Ze wordt er al snel on-
misbaar vanwege haar talent achter de naaimachine en haar 
verkoopkwaliteiten. Twee medebewoners sluit ze vanaf de 
eerste dag in haar hart. Trots vertelt ze hoe ze een van de 
twee langzaam zover heeft gekregen dat hij haar naam kan 
uitspreken. “Dat is echt heel sjiek,” zegt ze met een vrolijke 
blik in haar ogen. “Hij praat heel moeilijk, maar ik neem de 
tijd voor hem.”

De juiste ondersteuning
Ook voor het team was het wennen. Frank is een van de 
begeleiders, hij legt uit waarom: “Marie-Sophie is een zelf-
standige vrouw en we willen haar vooral ondersteunen zoals 
zij dat zelf wenst. Soms is wat ze zegt echter niet hetzelfde 
als wat ze voelt. We moeten alert blijven om in te schatten 
of de situatie gevaarlijk voor haar kan zijn. Helaas wordt de 
spanning Marie-Sophie soms te veel en verwondt ze zich-
zelf, door te snijden of kokend water op haar lichaam te gie-
ten. We zijn er niet altijd op tijd bij, maar we proberen haar zo 
goed mogelijk aan te voelen en te voorkomen dat de span-
ning te hoog oploopt.”

Deskundigheid
Het team heeft specifi eke trainingen gevolgd om Marie-Sop-
hie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Frank: “We 
doen dit in samenwerking met Stevig, waar ze onder be-
handeling is. Marie-Sophie gaat een aantal ochtenden naar 
Stevig voor haar eigen traject. De deskundigheid van Stevig 
is ook van groot belang voor onze aanpak bij Daelzicht. Zij 
gaven uitleg en trainingen op onze locatie en we overleggen 
regelmatig met hen. We hebben geleerd wat Marie-Sophie 
nodig heeft om weer vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen 
in haarzelf en vertrouwen in haar omgeving. Het is een bij-
zonder leertraject waarin het team bewust wordt van het ei-
gen functioneren en wat dat betekent in de ondersteuning 
van Marie-Sophie. De ervaringen met deze persoonsgerich-
te aanpak zijn heel positief.” 

Loslaten
Het behandeltraject bij Stevig stopt; het is een beslissing die 
ze zelf neemt. “Ik vind dat ik nu alles wel besproken heb,” legt 
ze uit. Marie-Sophie is heel tevreden over de behandeling 
en het contact met de sociaal psychiatrisch verpleegkundi-
gen en haar psychiater. “De aanpak was fi jn; met beeldende 
kunst, tekeningen en de inzet van poppetjes leerde ik waar ik 
zelf sta, dingen te verwerken en hoe ik verder kan met mijn 
leven. Ze luisteren daar echt naar me en denken goed mee 
over alles. Ik voel me gehoord. Dat is in het verleden helaas 
wel anders geweest.” 

Toekomst
Voorzichtig durft Marie-Sophie weer naar de toekomst te kij-
ken. Stap voor stap laat ze het verleden achter zich. Ze ver-
trouwt zichzelf nog niet genoeg om helemaal zelfstandig te 
wonen. Ze voelt zich veilig bij Daelzicht en is blij met de on-
dersteuning. Dankzij de persoonlijke aanpak, de intensieve 
samenwerking van de verschillende partijen en haar eigen 
inzet is ze tot rust gekomen en weet ze eindelijk weer wat 
genieten is.

Marie-Sophie is een zelfstandige vrouw en 
we willen haar vooral ondersteunen zoals 
zij dat zelf wenst.

 Frank, begeleider Daelzicht

Ze luisteren daar echt naar me en 
denken goed mee over alles. 
Ik voel me gehoord.

 Marie-Sophie

Kwaliteitsrapport 2019

Persoonsgerichte zorg
“Als zorgbemiddelaars proberen we aan iedereen 
persoonsgerichte zorg te bieden, waarbij de trialoog 
de basis vormt. Dit doen we door persoonlijk contact te 
maken, goed te luisteren naar de individuele hulpvraag 
en persoonlijke behoefte van de cliënt, en hierin de 
match te zoeken met de juiste zorgverlener, woonaf-
deling, dagbestedingslocatie enzovoorts. Dit doen we 
niet alleen: daarbij worden we ondersteund door de 
intake-gedragsdeskundige en/of AVG (arts verstande-
lijk gehandicapten). Zij geven een advies waarmee we 
met de potentiële klant verder kunnen oriënteren op de 
mogelijkheden die Daelzicht te bieden heeft. Zorgbe-
middeling bemiddelt tijdens het hele proces: 
van aanmelding tot plaatsing. Daar ligt onze kracht.” 

Zorgbemiddelaars Gerda Houben, Thijs Peeters 
en Ilja de Graef

Zorgbemiddeling
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thuis. We hebben er samen over gepraat in de familie en ik 
vond het goed. Ik ben toen in een huis gaan wonen van Dael-
zicht in Helden.” Twee jaar later ging hij met pensioen. Riet: 
“Jan werkte ruim 43 jaar in het ziekenhuis. Mijn broers en ik 
vonden dat Jan het verdiende met pensioen te gaan en wat 
meer te kunnen ontspannen; hij was 62. Jan werkte graag en 
hij heeft een mooi leven gehad dankzij de inzet van velen.”

Op de grote foto: een tevreden Jan. Op de kleine foto: Jan 
met links zus Riet en rechts begeleider Wilma.

Kwaliteitsrapport 2019

het 
verhaal 
van...

Alles bij de hand
Jan huurt zijn appartement zelf van de woningbouwvereni-
ging. De ochtenden brengt hij door bij Daelzicht-atelier Oet 
de Verf, op steenworp afstand van De Groenling. Zes dagen 
per week krijgt hij via Daelzicht twee uur ambulante begelei-
ding in de middag. ’s Avonds eet hij samen met de bewoners 
van het woonbegeleidingscentrum van Daelzicht dat zich ook 
in De Groenling bevindt. “Jan is een man van weinig woor-
den”, zegt Wilma, een van de ambulante begeleiders. “Maar 
hij kan heel goed aangeven wat hij graag doet en waar hij blij 
van wordt. Wandelen is absoluut favoriet.” “Lekker buiten zijn 
vind ik heel fi jn,” beaamt Jan. “Maar bowlen en volksdansen 
en anderen helpen vind ik ook leuk. Of met de trein naar mijn 
familie en daar logeren.”

Genoeg gewerkt
Jan woont nu vijf jaar op deze prachtige plek. Zijn zus vertelt 
via welke omweg ze samen tot deze keuze zijn gekomen. Ook 
Jan kan het zich nog goed herinneren: “Mijn moeder was al 
over de 90 en mijn vader was er niet meer. Het werd te lastig 

Een tevreden mens
Op de vierde verdieping van De Groenling in Panningen is het goed toeven. Het uitzicht is grandioos en het 
appartement van Jan licht en gezellig. De Groenling is een multifunctioneel gebouw waar wonen, welzijn 
en zorg samenkomen. Er zijn veel voorzieningen in de buurt en het centrum ligt op loopafstand. Jan heeft 
het goed voor elkaar en dat straalt hij ook uit. “Ik woon hier graag, ik kan me goed alleen redden”, zegt hij 
met een bescheiden maar overtuigde glimlach. goed aangeven wat hij graag doet en waar hij blij van wordt. 
Wandelen is absoluut favoriet.” “Lekker buiten zijn vind ik heel fi jn,” beaamt Jan. “Maar bowlen en volksdan-
sen en anderen helpen vind ik ook leuk. Of met de trein naar mijn familie en daar logeren.”

Jan
thema: eigen regie
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Niet op zijn plek
Riet: “De tijd was er rijp voor en we moesten ook aan de 
toekomst denken. Het leek ons fi jn voor Jan om samen met 
anderen in een dorp te wonen. Overzichtelijk en beschermd 
zonder de gevaren die op de loer liggen in de stad. Jan 
vond het ook een goed idee. Eerst ontving hij 24-uurszorg 
van Daelzicht. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht; Jan 
werd suffer en stiller en zat veel op de bank. Hij heeft het 
echt nodig gestimuleerd te worden, uit zichzelf onderneemt 
hij weinig. Samen met de zorgbemiddelaar van Daelzicht zijn 
we op zoek gegaan naar een oplossing. Iedereen dacht met 
ons mee en Jan werd overal bij betrokken. In goed overleg 
kozen we uiteindelijk voor zelfstandig wonen met dagbeste-
ding en ambulante begeleiding.” Het bleek een schot in de 
roos.

Wat past echt bij Jan
“Samen met Jan en de begeleiding hebben we gekeken wat 
Jan allemaal zelf kan doen en waarbij hij hulp nodig heeft. 
We zijn tot een mooi geheel gekomen,” zegt Riet. “Ik doe 
veel zelf,” vertelt Jan trots. “Het ontbijt maak ik zelf, ik doe 
samen met mijn broer Frans de boodschappen en ik was zelf 
mijn kleren. Als iets kapot is, dan geef ik dat door. ’s Morgens 
ga ik naar Oet de Verf, dat vind ik heel leuk en `s middags 
dan komen de dames,” lacht hij. Wilma is een van die dames 
en vult lachend aan: “Voor Jan is dit inderdaad een perfecte 
combinatie, de structuur is helder en er is veel variatie.” Dat 
er verschillende ambulante begeleiders komen is volgens 
Wilma een voordeel: “Iedere begeleider is anders en ziet an-
dere dingen. We vullen elkaar aan en zijn dankzij de Zorgapp 
snel op de hoogte als het nodig is. We leren Jan steeds beter 
kennen en zien dat hij groeit en goed in zijn vel zit. Hij kan 
steeds beter aangeven wat hij wil en ook wat hij echt niet wil. 
Wij stellen geregeld iets voor waarvan we denken dat het 
leuk of goed voor hem is. Soms moet je hem 

even over een drempel helpen of een paar dagen bedenktijd 
geven voordat hij ja zegt. En soms wil hij gewoon rust en dat 
is natuurlijk ook prima.”

Goed geregeld
Moderne techniek draagt bij aan het toch al goede contact 
dat Jan met zijn familie heeft. De digitale agenda is de lei-
draad voor het weekschema van Jan. Zus Riet en broers Pe-
ter en Frans hebben ook toegang tot deze agenda. Zo blijft 
iedereen ondanks de afstand goed op de hoogte van het wel 
en wee rondom Jan. 

Het middagprogramma met de ambulante begeleider vari-
eert nogal vertelt Wilma: “We kletsen eerst altijd even bij met 
een kop thee en kijken dan samen wat er in de digitale agen-
da staat. Boodschappen, tandarts, kleren kopen; het kan van 
alles zijn. De rest van de tijd vullen we samen in. Jan heeft 
wel een voorkeur welke activiteit hij met welke begeleider 
doet. Wandelen met Wilma, fi etsen met Diana en als het over 
zijn gezondheid gaat bespreekt hij dat het liefst met Ria. ”Dat 
klopt,” zegt Jan, “en naar de kapper ga ik altijd met Lenie, we 
woonden eerst in hetzelfde huis. Ik plan ook zelf de afspraak 
bij de kapper, ik ben eigenlijk een maatje voor Lenie en ga `s 
avonds ook vaker bij haar op bezoek. Alles wat met geld te 
maken heeft regelt Peter. Als ik een vakantie heb uitgezocht 
stuur ik hem een mailtje en dan betaalt hij de reis. Goed ge-
regeld hè,” glundert hij.

Dat beetje extra
Vertrouwen geven en stimuleren; dat is belangrijk voor Jan. 
Denny is begeleider bij atelier Oet de Verf en is het daar hele-
maal mee eens. Denny: “Jan gaat altijd op dezelfde tijd naar 
huis en eet daar zijn boterham. In de vakantie had ik thuis 
iets lekkers gekookt en meegenomen omdat er maar weinig 
deelnemers waren. Ik vroeg Jan of hij bleef eten. Zo’n plotse-
linge verandering geeft onrust. Ik heb hem verzekerd dat hij 
op tijd thuis zou zijn. Als het dan lukt en ik zie hem genieten, 
ben ik blij dat ik heb doorgezet. Hij heeft dat vertrouwen no-
dig om een keuze te kunnen maken.” Ook bij Oet de Verf zijn 
de moderne technieken een mooie aanvulling op het contact 
met familie. Denny: “Jan is heel creatief en hij maakt echt de 
mooiste dingen. Geregeld maak ik een foto die ik dan per 
mail naar hem stuur om te delen met de familie. En geloof 
maar dat hij aan de bel trekt als ik het vergeet!”

Gegroeid
“Het is fi jn om Jan zo tevreden te zien,” besluit Riet. “Hij is 
opgewekt, trots en blij met zijn leven. Hij doet en leert veel 
dingen die nieuw voor hem zijn en hij geniet. Hij wordt echt 
gezien en dat voelt hij; het doet hem zichtbaar goed.” Of hij 
nog wensen heeft voor de toekomst? Jan: “Ik heb het goed 
voor elkaar, ik wil hier graag blijven wonen en alles zo hou-
den. Ik ben tevreden.” 

Op de valreep vertelt Jan dat hij samen met ambulant bege-
leider Ria een gastles heeft gegeven bij Gilde Opleidingen: 
“Ik vond het wel spannend, maar ik dacht doe dat toch maar 
eens, het leek me wel leuk. Het ging over ambulante bege-
leiding en wat ik allemaal zelf doe. Ik had het samen met Ria 
goed voorbereid en het ging heel goed. Ik was zelf ook wel 
trots.” Hoezo gegroeid! 

Kwaliteitsrapport 2019

De Zorgapp
In het verhaal van Jan kwam de Zorgapp al kort 
voorbij. We vertellen graag iets meer over deze mooie 
ontwikkeling! De Zorgapp is een mobiele applicatie 
waarmee ambulante medewerkers in het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD) kunnen registreren en rappor-
teren zonder gebruik te hoeven maken van een vaste 
computer of laptop. De app zorgt voor simpele toegang 
tot het ECD. Alles wordt vanuit dezelfde bron vastge-
legd en gerapporteerd. Na een succesvolle pilot is de 
Zorgapp in 2019 door alle ambulante medewerkers 
in gebruik genomen. In 2020 zal de Zorgapp verder 
doorontwikkeld worden. Alles met als doel de adminis-
tratieve lastendruk voor medewerkers te verminderen. 
We zijn trots op de ontwikkelingen die we tot nu toe 
hebben gerealiseerd!

Zorgapp

Op de foto: Jan Het is fi jn om Jan zo tevreden te zien. 
Hij is opgewekt, trots en blij met zijn 
leven.

Riet, zus van Jan

Jan doet en leert veel dingen die nieuw 
voor hem zijn en hij geniet.

Riet, zus van Jan
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spanning zou veel te groot worden. Op een dag hebben we 
zijn spullen ingepakt en zijn naar Heel gereden.”

Onveilig en ongelukkig
Het eerste jaar bij Daelzicht is Roel apathisch en hij valt veel 
af. In het tweede jaar gaat het langzaam iets beter. Helaas 
zet die stijgende lijn niet door. Anita: “In het derde jaar veran-
derde er van alles; er waren veel wisselingen in de begelei-
ding en er kwamen nieuwe medebewoners. Roel kon er niet 
mee omgaan en zijn gedrag werd steeds problematischer. Hij 
kon niet meer naar de dagbesteding, hij was echt compleet 

thema: borging van veiligheid

Roel
Zien door te overzien

Toegeven of doorzetten
“Gemakkelijk is het nooit geweest,” vertelt Anita, de moeder 
van Roel. ”Alles moest op een bepaalde manier. De knikker-
doos opruimen duurde zeker een uur. Kregen we hem ein-
delijk in bad, waren we vervolgens twee uur bezig. De ene 
keer gaven we toe, de andere keer zetten we door. Eigenlijk 
zochten we steeds wegen om het gedrag heen. Wij pasten 
ons aan en probeerden de escalaties voor te zijn en het hem 
naar de zin te maken. Maar juist dat gaf Roel de bevestiging 
dat wij hem niet konden helpen. We lieten hem bepalen, ter-
wijl hij daar diep ongelukkig van werd. De frustratie nam toe, 
het gedrag werd moeilijker. Hij vertrouwde ons niet meer.”

Vroeg of laat
Anita gaat verder: “Mijn man en ik realiseerden ons dat het 
beter was een goede plek te vinden voor Roel. Zou met een 
van ons iets gebeuren, dan waren de problemen niet te over-
zien. Op een zorgmarkt had ik een goed gesprek met mede-
werkers van Daelzicht en de kleinschaligheid sprak ons aan; 
we schreven Roel in. Sneller dan verwacht kon hij terecht. 
We kregen van Daelzicht gelukkig nog vier maanden de tijd 
om aan het idee te wennen, dat was heel fi jn. We voerden 
gesprekken met Roger (leidinggevende Zorg) en Danny (ge-
dragsdeskundige) en zij kwamen kennismaken met Roel. 
Het is onmogelijk om Roel op zoiets voor te bereiden; de 

Om Roel echt te zien moet je verder kijken dan het moment. Verder dan vandaag of morgen zelfs. Want 
wat vandaag onschuldig lijkt, kan op termijn grote gevolgen hebben. ‘Voorkomen is beter dan genezen,’ dat 
geldt zeker voor Roel.

het 
verhaal 
van...
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Op de grote foto: Roel geeft ons een thumbs up! Op de kleine 
foto: Roel met links begeleider Amber en rechts moeder Anita.
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overspannen.” De situatie is ernstig. De veiligheid van Roel, 
zijn medebewoners en van de medewerkers is niet meer te 
garanderen. Roel schopt en bijt uit onmacht, paniek en frus-
tratie. Niemand durft de confrontatie nog met hem aan als hij 
door het lint gaat. Medewerkers willen of kunnen niet meer 
met hem werken. Anita: “Het was verschrikkelijk hem zo te 
zien; we waren ten einde raad. Ik overwoog zelfs hem naar 
huis te halen, al had ik geen idee hoe dat zou moeten gaan.”

Buiten het gebaande pad
Na veel denkwerk en overleg tussen Daelzicht, de ouders 
van Roel en Villa PiP wordt een weg gevonden die mogelijk 
uitkomst biedt. Villa PiP wordt ingeschakeld om de dagbe-
steding voor haar rekening te nemen. Roel kan bij Daelzicht 
blijven wonen zodat zijn situatie niet volledig verandert. De 
een-op-een-begeleiding van Villa PiP wordt via meerzorg in-
gezet, bij Roel in de woning. Het is het begin van een lang en in-
tensief proces. “We waren enorm opgelucht,” zegt Anita, “Dae-
lzicht dacht echt heel goed mee en de aanpak gaf ons hoop.”

Specialist met een ruim hart
Tanja van Villa PiP kent Roel door en door. Als specialist op 
het gebied van autisme begeleidt ze Roel en zijn ouders ja-
renlang in de thuissituatie; tot Roel verhuist naar Daelzicht. 
Tanja weet als geen ander wat Roel nodig heeft en hij ver-
trouwt haar. Tanja: “Villa Pip is een kleine organisatie en dat 
willen we ook blijven. We hadden nog nooit ambulant bij een 
andere zorgorganisatie gewerkt. Maar toen de vraag van 
Anita kwam konden we niet weigeren. Een jonge knul die we 
zo goed kenden en waarvan we wisten dat hij een kwalitatief 
goed leven kon leiden, die moesten we helpen om uit deze 
mensonwaardige situatie te komen.”

Iedereen aan boord
Duidelijkheid, structuur, visualiseren en volledige regie pak-
ken. Tanja en haar collega`s werken volgens een strak plan. 
De veranderingen zijn al snel merkbaar. Lindy van Villa PiP 
weet het nog goed: “We zagen Roel langzaam ontspannen. 
Hij hoefde het niet meer allemaal te controleren, het allemaal 
zelf te doen. Hij begon weer een klein beetje op zijn omge-
ving te vertrouwen.” “De samenwerking was intensief,” vult 
Tanja aan. “Als iemand zo lang de regie heeft gehad, geeft 
hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Als je de teugels 
even laat vieren, grijpt hij ze onmiddellijk. Alle partijen moes-
ten meewerken om vooruitgang te boeken. Petje af voor de 
begeleiding, de mensen van de pieperdienst, de gedrags-
deskundige en zeker ook de ouders. We zijn door diepe da-
len gegaan samen, ieder voor de volle 100%.”

Regie veroveren
Om een verandering voor elkaar te krijgen is het noodzake-
lijk de confrontatie aan te gaan. Tanja: “Een voorbeeld: Roel 
moest van zichzelf 1000 keer de lichtschakelaar aantikken, 
dat wilden we stoppen. Iedereen stond paraat mee te helpen 
hem in bedwang te houden, het was noodzakelijk dat ik zou 
`winnen`. De regie over dit gedrag ligt daarna bij mij; Roel 
kan het loslaten. Na die ene keer heeft hij die knop niet meer 
aangeraakt en geloof me dat het voor hem een hele grote op-
luchting is. Het lastige is dat het kleine dingen zijn die in het 
begin onschuldig lijken. Iedereen die met hem omgaat moet 
er zich steeds bewust van zijn, dat valt niet mee.”  

Stap voor stap
Roel begrijpt veel. Hij kan lezen, schrijven, tellen, steppen, 
zwemmen, skeeleren en nog veel meer. Helaas kosten zijn 
autisme en de bijbehorende dwangmatigheden hem zo veel 
energie dat hij aan veel van zijn mogelijkheden niet toekomt. 
Door de jarenlange ongezonde situatie is hij veel kwijtge-
raakt. Stukje bij beetje krijgt hij weer iets van zijn vaardighe-
den terug. Omdat het zo belangrijk is dat iedereen dezelfde 
begrenzingen hanteert maakt Tanja een minutieus uitgewerkt 
plan voor de medewerkers en een programma voor Roel. 
Er worden nog meer extra uren ingezet om het team van 
de woongroep in te werken en te begeleiden bij de onder-
steuning van Roel. Amber is een van de begeleiders op de 
woongroep. Amber: “Als je Roel echt leert kennen en je echt 
in hem verdiept, dan merk je dat deze aanpak werkt. Je moet 
de volledige regie houden om hem veiligheid te kunnen bie-
den. Er is heel veel veranderd, er zijn bijna geen escalaties 
meer en Roel heeft veel meer rust. Dat is echt fijn; niet alleen 
voor hemzelf, maar ook voor de andere bewoners natuurlijk.”

Aan boord blijven
Gedragsdeskundige Danny: “Er zullen altijd veranderingen 
zijn en er komen ook weer nieuwe medewerkers. Voor Roel 
is het noodzakelijk dat iedereen op dezelfde manier met hem 
omgaat; alleen dan heeft hij een beetje ruimte voor zichzelf. 
We zijn halverwege en er is veel gewonnen, samenwerken 
heeft ons veel gebracht. We moeten er met zijn allen voor 
blijven gaan. Want juist als het gedrag van Roel heel vrolijk 
wordt en door de buitenwereld als positief wordt gezien, dan 
ligt het gevaar weer op de loer.”

Vooruitkijken
Anita: “Helaas zijn er geen video-opnames uit die moeilijke 
periode. Het zou soms helpen om te laten zien waar we van-
daan komen. We zijn heel blij dat Daelzicht zo goed met ons 
meedenkt en dat ze de expertise van Villa PiP hebben bin-
nengehaald. We hebben er Roel samen mee gered. Het zal 
altijd veel vragen van iedereen om het goede te doen. Het 
blijft lastig omdat je hem alles gunt, het is een vrolijke knul. 
Als ik op dinsdag met hem ga bakken en hij me bij het weg-
gaan hoopvol aankijkt en ‘dinsdag’ zegt, ga ik de week erna 
op een andere dag. Omdat het beter is, voor hem. Om Roel 
echt te zien moet je ver vooruit kunnen kijken. 

Meerzorg, wat is dat?
In het verhaal van Roel staat dat de een-op-een-be-
geleiding van Roel via  ‘meerzorg’ wordt ingezet. 
Maar wat is meerzorg precies? En hoe wordt het 
ingezet binnen Daelzicht? Daarover vertelt Roger 
Pubben, Leidinggevende Zorg en coördinator meer-
zorg:

“Meerzorg wordt ingezet om extra zorg te betalen voor 
cliënten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme 
zorgbehoefte. Het doel van meerzorg is om de kwaliteit 
van leven van de cliënt te verbeteren. De extra financië-
le middelen worden ingezet om een bijdrage te leveren 
aan de persoonlijke doelen van de cliënt. Als daarnaast 
ook gewerkt wordt aan overstijgende doelen binnen 
de groep, wordt er groepsmeerzorg aangevraagd. Het 
voordeel daarvan is dat de extra middelen (bijvoorbeeld 
extra personeel) kunnen worden ingezet voor alle cli-
enten die op de betreffende locatie wonen. We streven 
ernaar om (groeps)meerzorg tijdelijk in te zetten. Maar 
gezien de complexiteit van de zorg is de inzet voor 
sommige cliënten toch voor langere tijd noodzakelijk. 
Bij Daelzicht waren in 2019 ongeveer tien cliënten die 
individuele meerzorg ontvingen. Daarnaast werd op drie 
locaties gebruik gemaakt van ‘groepsmeerzorg’.

Daelzicht zet meerzorg bewust en zorgvuldig in. Een 
goede balans in de groepssamenstelling is een belang-
rijke voorwaarde om meerzorg succesvol in te zetten. 
Voor medewerkers blijft daardoor het werk leuk en af-
wisselend, en er is bovendien een goede balans tussen 
groepsactiviteiten en intensief een-op-een contact met 
cliënten. We zien dat medewerkers hierdoor langer wil-
len en kunnen blijven werken op dezelfde locatie. Daar-
naast is het belangrijk dat er gewerkt wordt met een sta-
biel team in een passende omgeving. De deskundigheid 
en expertise van de medewerkers is groot!

Er is heel veel veranderd, er zijn bijna 
geen escalaties meer en Roel heeft veel 
meer rust.

Amber, begeleider van Roel

Op de foto: Roel werkt samen met Amber, begeleider van 
Villa PiP, aan *onderwerp*.

Meerzorg
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