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Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van ASVZ. Hierin leggen wij als raad van bestuur 

verantwoording af over het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd. Het verslag dient in 

samenhang met het kwaliteitsrapport 2021 en de jaarrekening 2021 te worden gelezen. 

In het kwaliteitsrapport wordt verantwoording afgelegd over de geleverde kwaliteit van 

zorg. Andere aspecten van de organisatie worden in dit bestuursverslag meegenomen. 

COVID-19
Ook 2021 was een jaar waarin voor een groot deel alles anders was. COVID-19 was in 

ons midden en zorgde voor aanpassingen in het dagelijks leven. Het zorgde voor een 

forse impact op zowel cliënten als medewerkers, er werden veel mensen besmet en ziek. 

Het veelvuldig moeten testen om te bepalen of er sprake was van een besmetting 

veroorzaakte spanning, niet in de laatste plaats vanwege de gevolgen van een positieve 

test; isolatie en quarantaine. Zeker dit laatste zorgde voor veel eenzaamheid en soms ook 

onbegrip. De waarden nabijheid en verbinding kwamen in het gedrang. 

Tegelijkertijd hebben zowel medewerkers als cliënten zich van hun meest veerkrachtige 

kant laten zien. Naast verdrietige momenten waren er ook veel mooie momenten. 

Daarnaast hebben medewerkers zich vol overgave ingezet om ‘het gewone leven’ voor 

cliënten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. De rol van ouders en verwanten mag 

hierbij niet ongenoemd blijven. Ze hebben ons als kritische partners soms aangesproken 

op de in hun ogen niet wenselijke gevolgen van ons beleid. Voor die geluiden willen we 

altijd open blijven staan. Verder hebben zij veel steun geboden aan onze medewerkers, 

waardoor het gevoel er samen voor te staan, is behouden. 

Strategische koers
Het eerder tot stand gekomen strategiedocument ‘ASVZ op koers, 5 jaar vooruit’ is ook in 

2021 vertaald naar het jaarplan 2021. De strategische lijnen zijn verbijzonderd in concrete 

acties. Daarover vindt u meer in hoofdstuk 6: Toekomstvisie.

Bedrijfsmatig functioneren
ASVZ heeft in 2021 haar stevige bedrijfskundige fundament verder kunnen versterken 

door een positief jaarresultaat van € 14,1 miljoen (waarvan € 3,5 miljoen betrekking heeft 

op voorgaande jaren en € 3,3 miljoen op een te hoge OVA-indexatie die gecorrigeerd wordt 

vanaf 2022). Dat is een resultaat van circa 4% van de opbrengsten. Dit maakt dat het eigen 

vermogen met het behaalde positieve resultaat over 2021 uitkomt op € 158 miljoen.

Voorwoord
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Dit bedrijfskundige fundament hebben we nodig om de komende jaren goede zorg te 

kunnen blijven leveren. Er zijn namelijk veel uitdagingen die op ons afkomen: 

tariefkortingen zorgkantoren en gemeenten, neerwaartse bijstelling normatieve 

huisvestingsvergoedingen, hoge inflatie, krappe arbeidsmarkt, forse bouwkostenstijging 

en extra investeringen in duurzaamheid, huisvesting, innovatie en ICT. De impact van 

Corona zal de komende jaren structureel zichtbaar blijven (o.a. door het hogere 

ziekteverzuim), terwijl de compensatie wordt afgebouwd. De financiële marges in de zorg 

zijn maatschappelijk gezien terecht klein. Hoewel financiële middelen geen doel op 

zichzelf zijn, vormen ze wel een belangrijke randvoorwaarde voor ASVZ om nu en in de 

toekomst zorg te kunnen blijven leveren

Ontwikkelingen bestuur
Wim Kos is als voorzitter van de raad van bestuur in december 2021 met pensioen 

gegaan. Hij is met een knallend afscheid door ons uitgezwaaid. We zijn hem zeer 

dankbaar voor hetgeen hij in al die jaren voor ASVZ heeft betekend. Hanneke Kooiman is 

hem opgevolgd als voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast is Jaap de Gruijter per 1 

september 2021 de raad van bestuur komen versterken. Samen gaan wij verder als 

tweehoofdige raad van bestuur. 

2022 zal opnieuw in het teken staan van verandering. Het ziet ernaar uit dat we, voorlopig, 

COVID-19 onder controle gaan krijgen. De geleerde lessen zullen we omzetten in lange 

termijnbeleid zodat we, wanneer dat nodig is, voorbereid zijn. Daarnaast zijn er de nodige 

uitdagingen voor ASVZ. Zorgen dat we goede kwaliteit van zorg leveren, zodat cliënten 

een goede kwaliteit van leven ervaren, staat onverminderd bovenaan ons lijstje. De 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt vormt daarbij op dit moment de belangrijkste 

uitdaging. Samen met cliënten, ouders/verwanten, medewerkers en 

medezeggenschapsorganen willen we het komende jaar kijken naar nieuwe oplossingen 

voor deze krapte. Daarnaast houden thema’s als de opbouw van onze organisatie voor wat 

betreft informatisering en automatisering, de invoering van een nieuw elektronisch 

cliëntendossier en de verduurzaming van de zorg ons dagelijks bezig. 

We verwachten vol vertrouwen deze uitdagingen, zoals in eerdere jaren, aan te kunnen 

gaan met de ondersteuning van onze bevlogen en betrokken medewerkers en in 

samenwerking met onze cliënten en hun ouders/verwanten.  

Hanneke Kooiman en Jaap de Gruijter

Mei 2022
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2. Doelstellingen en  
(kern)activiteiten van ASVZ
De doelstellingen van ASVZ zijn verwoord in het 

strategiedocument ‘ASVZ op koers: 5 jaar vooruit’. Hierin 

staan de visie van ASVZ op 2025 en de zeven strategische 

lijnen die de komende jaren voor ons richtinggevend zijn:

1. Ambulantisering om thuis te kunnen blijven wonen 

2. Samenwerkingsverbanden aangaan om de beste zorg te 

kunnen leveren

3. Talentontwikkeling en opleiding als sleutel voor het 

behoud van medewerkers 

4. Samen creëren gebaseerd op flexibiliteit en 

wendbaarheid met stevige basis  

5. Positionering en marketing als ondersteuning van cliënt, 

medewerker en organisatie   

6. Publieke waarde vergroten: een externe strategie  

7. Onderzoek, innovatie en technologie om kwaliteit te 

garanderen 

In hoofdstuk 6, Toekomstvisie, staan enkele activiteiten 

vermeld die we in het jaar 2021 hebben opgepakt om die 

doelstellingen te verwezenlijken. 

Mogelijkheden in beperkingen
Bij ASVZ geloven we dat iedereen zijn eigen krachten en 

talenten heeft. Die eigen krachten en talenten van cliënten, 

hun familie en hun netwerk zijn het vertrekpunt van onze 

ondersteuning. Met een open blik kijken we naar wat wél 

kan. En dat pakken we samen aan.

Het gewone leven ervaren
ASVZ biedt zorg op maat, waarbij we zo goed mogelijk 

inspelen op de menselijke behoeften. Iedereen wil zich 

veilig voelen en ergens bij horen. Zelf keuzes kunnen 

maken. Vaardigheden ontwikkelen en iets kunnen 

betekenen; voor zichzelf en voor anderen. Dat doen we in 

dialoog met cliënten en hun netwerk, op basis van onze 

visie op zorg waarbij we de volgende uitgangspunten 

hanteren: 

• Samen werken aan een veilige omgeving

• Je staat er niet alleen voor

• Je hebt invloed en keuzemogelijkheden

• Je telt mee en doet er toe
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3. Financiële informatie (incl. 
update verwachtingen voor-
gaande bestuursverslag) 
ASVZ heeft in 2021 haar stevige bedrijfskundige 

fundament verder kunnen versterken door een positief 

jaarresultaat van € 14,1 miljoen (waarvan € 3,5 miljoen 

betrekking heeft op voorgaande jaren en € 3,3 op een te 

hoge OVA-indexatie die gecorrigeerd wordt vanaf 2022). 

De 14 miljoen is een resultaat van circa 4% van de 

opbrengsten. Een belangrijke oorzaak hiervoor wordt 

gevonden in het achterblijven van planmatig onderhoud als 

gevolg van de pandemie. Het positieve resultaat omvat ook 

enkele incidentele posten die door ons in 2020 als onzeker 

werden beoordeeld. Verder hebben de taakstellende acties 

die we tijdens de begrotingsdagen met het management 

hebben afgesproken, een positief resultaat gehad. Dit 

maakt dat het eigen vermogen met het behaalde positieve 

resultaat over 2021 uitkomt op € 158 miljoen.

Dit bedrijfskundige fundament hebben we nodig om de 

komende jaren goede zorg te kunnen blijven leveren. Er zijn 

namelijk veel uitdagingen die op ons afkomen: 

tariefkortingen zorgkantoren en gemeenten, neerwaartse 

bijstelling normatieve vergoedingen, hoge inflatie, krappe 

arbeidsmarkt, forse bouwkostenstijging en extra 

investeringen in duurzaamheid, huisvesting, innovatie en 

ICT. De financiële marges in de zorg zijn maatschappelijk 

gezien terecht klein. Hoewel financiële middelen geen doel 

op zichzelf zijn, vormen ze wel een belangrijke 

randvoorwaarde voor ASVZ om nu en in de toekomst zorg 

te kunnen blijven leveren.

De opbrengsten voor zorgprestaties, jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning zijn ten opzichte van 2020 

met circa € 26,2 miljoen euro toegenomen. De Wlz zorgde 

voor een toename van € 22,2 miljoen, waarvan € 1,9 

miljoen door opbrengst met betrekking tot eerdere jaren. 

De overige toename van de opbrengst Wlz wordt 

veroorzaakt door prijsindexatie, toename van de meerzorg, 

herindicaties, uitbreidingen en overheveling van GGZ-w 

cliënten vanuit de Wmo naar de Wlz met € 2,3 mln. Ook de 

opbrengst van de Jeugdwet met € 4,8 miljoen draagt bij 

aan de toename. Hiervan heeft  € 1,5 miljoen betrekking 

op eerdere jaren. Daarnaast is de PGB-gefinancierde zorg 

toegenomen door de toename van ouderinitiatieven. Verder 

is in de opbrengsten zichtbaar dat ASVZ een subsidie voor 

de zorgbonus van € 2,99 miljoen heeft ontvangen (2020: 

€ 8,6 miljoen).

Het eigen vermogen van ASVZ heeft een bufferfunctie om 

onze solvabiliteit te garanderen. De liquiditeit beoogt de 

risico’s op te vangen en de maandelijkse fluctuaties in 

(crediteuren)betalingen te dempen. We stemmen intern 

met de stuurgroep vastgoed en de managers Huisvesting 

en F&C af wanneer en hoe ASVZ het beste de 

bouwactiviteiten vorm kan geven. Daartoe zijn met onze 

huisbankier en het Waarborgfonds voor de Zorgsector 

afspraken gemaakt voor langlopende kredietfaciliteiten en 

bereidstellingsbedragen, bedoeld voor de financiering van 

de bouwportefeuille tot en met 2022. Ook in 2021 hebben 

we van deze kredietmogelijkheden geen gebruik gemaakt. 

Voor het laatste jaar van de lopende bouwplannen 

verwachten we niet het gehele goedgekeurde bedrag van 

€ 40 miljoen nodig te hebben.

Door bedrijfswaardeberekeningen te gebruiken als basis 

voor onze besluitvorming kunnen we vroegtijdig bijsturen 

om projecten met verliesgevende exploitaties te 

voorkomen. Doordat we al vele jaren een prudent financieel 

beleid voeren, is een situatie ontstaan waarbij incidentele 

meevallers zorgen voor een positief effect op het resultaat. 

Daarnaast worden de beperkte incidentele tegenvallers 

ook vroegtijdig gesignaleerd en waar mogelijk 

geëlimineerd. Het resultaat is een stabiele basis voor de 

primaire zorg. Deze beleidslijn blijven we daarom hanteren.
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Er waren voor 2021 diverse COVID-19 regelingen om 

zorgaanbieders te compenseren voor extra kosten en 

omzetderving. Om de extra benodigde inzet van 

medewerkers en ziekte als gevolg van COVID-19 intern te 

kunnen compenseren, hebben we eerdere taakstellingen 

om het aantal fte’s in de primaire zorg terug te dringen, niet 

doorgezet. Als gevolg van een hoger ziekteverzuim, 

autonome groei en de complexe arbeidsmarkt zien we 

momenteel veel vacatures binnen ASVZ.

Zorgkantoren gaan uit van het ‘geld-volgt-klant’ principe en 

dit komt tot uiting in een periodieke bijstelling van de 

geprognosticeerde productieafspraak op basis van de 

gerealiseerde productie. Hierbij wordt rekening wordt 

gehouden met de contracteerruimte van het zorgkantoor. 

Deze werkwijze in combinatie met de uitkomsten van de 

COVID-19 compensatieregelingen hebben geleid tot een 

overschrijding van de productieafspraken met € 0,8 

miljoen. De gemeenten hanteren vaak budgetplafonds, 

zodat hier sprake is van een overproductie. De niet in de 

jaarrekening opgenomen overproductie bedraagt circa € 

0,8 miljoen en zal door ons moeten worden terugbetaald. 

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

die reikt verder dan de productieplafonds en gegunde 

contracteerruimten door zorgkantoren en gemeenten. Waar 

incidenteel nodig en met behoud van ons prudente beleid, 

zullen we zorg leveren waar niet direct financiering aan ten 

grondslag ligt. We verwachten daarbij wel van 

zorgdragende gemeenten dat ook zij verantwoordelijkheid 

nemen voor de uiteindelijke financiering als daar op 

jaarbasis aanvullende mogelijkheden voor zijn. Dit vraagt 

overigens van zowel gemeenten als ASVZ een goede 

afstemming. Meer dan ooit wordt onze aandacht gevraagd 

voor een optimalisatie van de inkomsten. 

In 2021 is, mede door COVID-19, de productieomvang in 

het sociaal domein nauwelijks gegroeid. De omzetting van 

de gemeentelijke financiering voor de GGZ-populatie naar 

financiering op basis van de Wlz had daarop ook invloed.

ASVZ is een belangrijke contractpartij voor veel 

gemeenten, maar we zullen ons meer gaan richten op vier 

kernregio’s. Daar zal ASVZ actief op de voorgrond treden 

als aanbieder. We blijven steeds kritisch kijken naar 

omvang, administratieve belasting en cliëntaantallen om te 

rechtvaardigen dat ASVZ meedoet in aanbestedingen. Dit 

kan betekenen dat we soms als onderaannemer zullen 

participeren om vooral goede zorg te kunnen leveren. De 

gemeentelijke financieringsafspraken vragen daarnaast 

veel inzet en maatwerk, omdat gemeenten steeds nieuwe 

constructies bedenken. Deze diversiteit en de, als gevolg 

daarvan, complexe verantwoording op het gebied van 

administratie en declaraties is minder geworden, maar blijft 

een belangrijk aandachtspunt. 

In de begroting 2022 heeft ASVZ een voordelig 

exploitatieresultaat opgenomen. Dit is in lijn met ons 

prudent financieel beleid van de afgelopen jaren. In 

tegenstelling tot eerdere jaren is het resultaat incidenteel 

beperkt tot 1%, terwijl we doorgaans 2% hanteren. De 

redenen hiervoor zijn vooral gelegen in de ontvlechting van 

de Carante Groep, de gelijktijdige start van een eigen 

informatiserings- en automatiseringsafdeling en de 

voorbereiding van de komst van een nieuw elektronisch 

cliëntendossier met ingang van 2023.
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4. Integraal risicomanagement
ASVZ kijkt prospectief op meerdere niveaus naar risico’s. 

Bij cliënten doen we dit door te kijken naar de 

cliëntveiligheidsrisico’s en hierover afspraken te maken. 

Van iedere cliënt is een risicoprofi el in het zorgplan 

opgenomen. 

Op strategisch niveau hebben we eind 2020 

multidisciplinair de risico’s benoemd. De externe en interne 

ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dienstverlening 

zijn besproken. Hieruit is een verzameling van risico’s 

gekomen die begin 2021 door expertgroepen is 

beoordeeld op kans en effect. Van de grootste risico’s is 

een verdiepende analyse (vlinderdas) gemaakt om te 

komen tot verbetermaatregelen die het risico kunnen 

verkleinen 

Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat het risico van 

incidenten door het gedrag van cliënten nooit zal 

verdwijnen, mede door de intensieve zorgvraag die zij vaak 

hebben.

Strategisch risico: hoog (kans x impact) Ingezette maatregelen

Ongewenst gedrag medewerkers Waardengedreven leiderschapprogramma, leergangen versterken met 

betrekking tot waarden organisatie, assessments op alle niveaus, 

recruiters, review gedragscode, onderwerp in RI&E, extra aandacht 

voor het gesprek aan durven gaan (aanspreken).

Personeelstekort op kritische functies 

(pb’ers, verpleegkundige, artsen) 

Website aanpassen; meer gericht werven, gepersonaliseerd opleiden, 

zelf opleiden, werk anders organiseren rondom kritische functies, 

outsourcen van taken, meer zorgtechnologie inzetten.

Hoog verloop medewerkers Regie op eigen rooster, afstemming wonen-dagbesteding; betere 

werk-privé balans, zelf opleiden, doorontwikkelen op maat.

Onvoldoende aandacht voor waarden en verbinding 

binnen de organisatie

Waardengedreven leiderschapprogramma, leergangen versterken met 

betrekking tot waarden organisatie, overlegstructuur management 

aangepast, doorontwikkeling Triple-C werkplaats.

Niet kunnen voldoen aan maatschappelijke 

verwachtingen van geleverde zorg aan cliënten met 

complexe zorgvraag

Dialoog met betrokkenen, meerzorg aanvragen, doorontwikkeling 

Triple-C werkplaats, trainingen Triple-C, waardengedreven leiderschap, 

mediatraining.

Zorg en dienstverlening (woning en werk) die ASVZ 

biedt aan LVB-cliënten met wens tot verzelfstandiging 

sluit niet aan bij verwachting van cliënten en ouders/

verwanten

Meer arbeidsmatige werkplekken (intern en extern), dialoog met 

betrokkenen, vergroten mogelijkheden talentontwikkeling cliënten, 

coaching t.a.v. triple C.

Incidenten door gedrag van cliënten met ernstig/

blijvend letsel (calamiteiten)

Weerbaarheidstrainingen, nazorg cliënten, nazorg medewerkers, 

ouders voor ouders, coaching en training Triple-C, doorontwikkelen 

Triple-C werkplaats, LACCS methodiek versterken, leren van 

incidenten magazine, training leren van incidenten, incidenten 

bespreken in managementoverleg, artsen en pedagogen overleg, 

sectoroverleg, analyse trends en vervolgacties MIP-commissie, 

incidenten onderzoek.

Gebrekkige communicatie en samenwerking met 

netwerk, ouders en vrijwilligers (met verstoringen)

Nieuwsbrieven organisatie en woning, persoonlijk contact. Brieven, 

website, fi lmpjes, krant, facebook als het gaat om de communicatie 

rondom COVID-19. Metingen rondom COVID-19 aanpak en 

informatievoorziening. Meelezen mijn dossier.
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Kwaliteit
Onze kijk op kwaliteit van zorg houdt in dat we met open 

blik en met de verschillende disciplines kijken naar wat 

goed gaat en wat beter kan. We doen dit samen met de 

cliënt, ouders/verwanten en vrijwilligers. 

We zijn trots op de wijze waarop we gedurende het 

afgelopen jaar, een jaar waarin COVID-19 ons allemaal 

diep heeft geraakt, met elkaar de schouders eronder 

hebben gezet. We hebben daarnaast ook de pijn en het 

verdriet vanwege alle maatregelen gezien. Desondanks zijn 

medewerkers blijven zoeken naar mogelijkheden om 

samen met cliënten, ouders, vrijwilligers toch het gewone 

leven vorm te blijven geven. Wat kan er wél en dat samen 

aanpakken. We zeggen het niet alleen, maar we doen het 

ook in praktijk.

Dit betekent dat in tijden van afstand houden we 

voortdurend inspanningen hebben verricht om dichtbij 

mensen te blijven. Door middel van beeldbellen met familie, 

door het werk naar de woning te halen, een online bingo te 

houden, nieuwe beweeg- en dagactiviteiten in en om het 

huis te organiseren, het maken van kaartjes voor zieke en 

eenzame mensen, samen met cliënten en medewerkers 

tips uitwisselen en elkaar een hart onder de riem steken. 

De dagbesteding is in 2021 altijd doorgegaan, maar de 

vorm waarin varieerde. Onze inzet was er continu op gericht 

cliënten een zinvolle invulling te bieden. Soms kon 

dagbesteding niet op de eigen locatie doorgang vinden, 

maar cliënten gingen in dat geval naar een andere locatie 

van ASVZ. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid en het 

ontdekken van nieuwe talenten, maar ook naar het zoeken 

van een goede balans tussen ontspanning en inspanning. 

Daarom zijn in oktober bij alle cliënten behoeften en 

wensen opgehaald. Hierna zijn de groepen en activiteiten 

opnieuw ingedeeld. Enkele locaties organiseren de 

dagactiviteiten sindsdien rondom de woning.

In 2021 zijn we een pilot gestart rondom het doen van 

meldingen incidenten personen (MIP) door cliënten. We 

hebben cliënten geïnformeerd over het belang van melden 

van incidenten en hoe we hier van willen leren. Op een 

tiental locaties hebben cliënten zelf incidenten kunnen 

melden. Alleen al de mogelijkheid om het te kunnen doen, 

ervaren cliënten als waardevol.

De interne kwaliteitsaudits zijn in 2021 digitaal afgenomen. 

Daarnaast zijn cliënten en ouders gevraagd naar hun 

tevredenheid over de zorg en dienstverlening van ASVZ.

In 2021 vond een hercertifi ceringsaudit plaats met als 

resultaat dat ASVZ voor de komende drie jaar weer HKZ 

gecertifi ceerd is. De auditoren constateerden geen 

tekortkomingen en waren onder de indruk van de inzet en 

creativiteit van onze medewerkers en cliënten tijdens de 

pandemie. 

Cliënt Ervaring Onderzoek 2020/ 2021
ASVZ -Wonen / Werken

Algemene tevredenheid (score = % ja)

76,2 88.9

Cliënten

Score op de hoofdvragen: Ouders / verwanten

Ouders

Score op de hoofdvragen: Cliënten

2021

2017

2021

2017

WWeerrkk             

WWeerrkk             

HHuullpp aannddeerreenn             

HHuullpp aannddeerreenn             

Algemene tevredenheid (score = % ja)

95.7 92.1

Cliënten

Score op de hoofdvragen: Ouders / verwanten

Ouders

Score op de hoofdvragen: Cliënten

Tevredenheid 
begeleiders

Tevredenheid 
begeleiders

Wat te doen bij 
ontevredenheid

Plan

Plan Op de hoogte van
klachtenprocedure

Cliënt Ervarings Onderzoek 2021
Ondersteuning Thuis

Cliënt Ervaring Onderzoek 2020/ 2021
ASVZ -Wonen / Werken

Algemene tevredenheid (score = % ja)

76,2 88.9

Cliënten

Score op de hoofdvragen: Ouders / verwanten

Ouders

Score op de hoofdvragen: Cliënten

2021

2017

2021

2017

WWeerrkk             

WWeerrkk             

HHuullpp aannddeerreenn             

HHuullpp aannddeerreenn             



Bestuursverslag 202112

Sterke punten
• Het in kaart brengen van de behoeften van cliënten, 

voorafgaand aan de herstart van dagbesteding.

• Het aanpassen van de groepen op basis van de 

behoeften/dit onderzoek. 

• De aandacht voor talentontwikkeling van cliënten.

Verbeterpunten
• De risicokaart in het individueel plan is niet voldoende 

multidisciplinair opgesteld. Soms ontbreekt de inbreng 

van de orthopedagoog of van de begeleiders 

dagbesteding. Ook wordt de risicokaart niet altijd 

jaarlijks geactualiseerd.

• De apotheek en/of de woonlocatie moet zorgen voor 

originele medicatie aftekenlijsten, ook bij dagbesteding 

en logeren.

• De jaargesprekken worden meestal gehouden, maar de 

vastlegging kan beter.

• Bij locaties met veel verzorging: zorg dat de 

medewerkers beperkt sieraden dragen en korte nagels 

hebben (in verband met hygiënisch werken).

• Het borgen van de Triple-C behandelmethodiek.

• Besteedt aandacht aan integraal werken bij cliënten met 

wonen/dagbesteding in combinatie met ambulante 

ondersteuning.

Veiligheid
Evenals kwaliteit kent veiligheid een objectieve en een 

subjectieve component. De objectieve component gaat 

over algemeen geldende richtlijnen, zoals bijvoorbeeld 

brandveiligheid of het gebruik van medische hulpmiddelen. 

De subjectieve component gaat over de beleefde 

veiligheid, het gevoel van geborgenheid dat cliënten en 

medewerkers ervaren. Cliënten worden door ons steeds 

meer betrokken bij het thema veiligheid. Op steeds meer 

locaties volgen cliënten samen met onze medewerkers de 

brandinstructie en de weerbaarheidstraining. De 

medewerkers geven aan zich veilig te voelen op het werk.

We zien dat het belang van informatieveiligheid verder 

toeneemt. In 2021 is ASVZ opnieuw gecertificeerd op 

basis van de NEN 7510 normen. 

In 2021 zijn vier datalekken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) gemeld. De aanwijzingen van de 

AP die uit deze meldingen voortvloeiden, zijn adequaat 

opgevolgd en betrokkenen zijn geïnformeerd. 

Bewustwording van medewerkers en cliënten blijft 

belangrijk en om dit te versterken zet ASVZ filmpjes, 

nieuwsbrieven en phishing-acties in.

Resultaten
Algemeen beeld
 Vooral in de zorg zijn mensen zich 

goed bewust van het thema 
privacy en informatiebeveiliging.

 De documentatie rondom 
informatiebeveiliging is goed 
onderhouden, zoekfunctie 
Doculink kan nog beter.

 Het sturen op afspraken en 
prestaties van Carante Groep 
vraagt extra aandacht.

Externe audit informatiebeveiliging en privacy
NEN 7510

Sterke punten
1. Cliënten zijn goed geïnformeerd over 

privacy en informatiebeveiliging.
2. Sterke feedback loop tussen beleid en 

uitvoering in de praktijk.

Tekortkomingen
1. Medicatiezakjes mogen niet in de prullenbak terechtkomen
2. Werkaantekeningen van orthopedagogen worden niet altijd achter slot en grendel 

opgeborgen.
3. Op het IP moet vermeld staan dat het om een vertrouwelijk document gaat.
4. Wie zit wanneer in Plancare, hier is logging van, maar wordt niet structureel 

bekeken.
5. Bij inloggen van Plancare en Smartwork is inloggen met personeelsnummer en 

wachtwoord niet voldoende, moet nog een extra factor (bv code) bij.
6. We moeten gebruikers van Plancare en Smartwork wijzen op de vertrouwelijkheid 

van de informatie.
7. Camera’s en het delen van beelden is onvoldoende in kaart gebracht.
8. Niet van alle applicaties zijn de autorisaties gecontroleerd.
9. De kaders voor informatiebeveiliging van applicatie Smartwork zijn onvoldoende in 

beeld.
10. Het toestemmingsformulier voor Jouw Omgeving is niet helemaal volledig.

Conclusie externe audit NEN 7510 
Hoog bewustzijn op informatiebeveiliging

11 dagen externe audit
6 sectoren primaire zorg

7 ondersteunende diensten
2 sterke punten

10 kleine tekortkomingen
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5. Financiële instrumenten
ASVZ heeft het beleid op het gebied van treasury 

verankerd in een Treasury Statuut. Daarin staat beschreven 

dat we geen gebruikmaken van derivaten. We verwachten 

dat dit ook zo blijft. In het Treasury Jaarplan wordt invulling 

gegeven aan het beleid. Daarnaast is er een Treasury 

Commissie die ten minste zes keer per jaar bijeenkomt. Bij 

drie vergaderingen is een externe adviseur aanwezig. 

Afhankelijk van de actualiteiten worden extra overleggen 

ingepland. Het Treasury Jaarplan vormt de basis voor de 

vergaderingen waarin onder meer de maandelijkse 

liquiditeitsprognose, het leningenbeheer en het (vastgoed) 

projectportfolio aan bod komen.

De businesscase met bouwplannen 2020-2022 is nog 

onderhanden. Medio 2022 wordt deze geëvalueerd en aan 

het eind van dit jaar zal een nieuwe businesscase voor de 

periode na 2022 worden ingediend. Periodiek vindt over de 

aangevraagde en benodigde financiering overleg plaats 

met het Waarborgfonds voor de Zorgsector. We 

verwachten de eerder toegezegde financiering voor 

huidige bouwprojecten (geborgd € 25 miljoen en 

ongeborgd € 15 miljoen) niet volledig nodig te hebben. 
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6. Toekomstvisie 
ASVZ op koers: 5 jaar vooruit!
In het strategiedocument ‘ASVZ op koers: 5 jaar vooruit!’ 

beschrijven we de 7 strategische lijnen die de organisatie 

richting geven voor de komende jaren. 

1. Ambulantisering om thuis te kunnen blijven wonen
Om nog beter tegemoet te komen aan de wensen van 

cliënten op het gebied van meer eigen regie en 

zeggenschap zetten we in op ondersteuning thuis, zodat 

mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen wonen. 

Betaalbaarheid vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Het aantal ambulante cliënten groeit met circa tien procent 

per jaar. We richten ons daarbij zowel op eenvoudige als 

meer complexe vragen. We werken wijkgericht en trekken 

hierin op met andere partijen. 

We bieden ondersteuning binnen de gemeentelijke kaders. 

Daarvoor zijn ondernemende en creatieve medewerkers 

nodig en daartoe blijven we investeren in hun kennisniveau. 

De vraag naar beeldzorg bij de ondersteuning van cliënten 

in de thuissituatie is, mede door de pandemie, verder 

toegenomen. 

In 2021 hebben we de specialistische poli’s diagnostiek en 

behandeling in de wijk (regioteams) en de AVG-polikliniek 

verder doorontwikkeld. De cliëntreis is centraal komen te 

staan en daarop zijn alle interne processen afgestemd. Het 

gaat hierbij ook om een verbetering van de interne 

afstemming op de inhoud van zorg. Het resultaat is een 

duidelijke toegang voor cliënten en een verbetering van de 

werkprocessen.

2. Samenwerkingsverbanden aangaan om de beste 
zorg te kunnen leveren
Door zowel intern als extern de samenwerking aan te gaan, 

kunnen we onze zorg verder verbeteren. Intern doen we dat 

bijvoorbeeld door samenwerking tussen ambulant en 

verblijf, om elkaar beter te leren kennen, waarbij we ook 

oog houden voor de verschillen en zelfstandigheid om zo 

voldoende ruimte voor zorgvormen te behouden. Daarnaast 

willen we onze traditie van multidisciplinair werken verder 

versterken.

In dit kader is voor 2021 noemenswaardig dat:

• het aantal ouderinitiatieven, waarin ASVZ de begeleiding 

van de cliënten verzorgt, verder is gestegen. 

• we samen met ketenpartners uit de regio Zuid-Holland 

Zuid een voorziening voor gespecialiseerde jeugdzorg 

zijn gestart (Pand 8). Het uitgangspunt is een maximale 

verblijfsduur van twee tot twee en een half jaar. Door 

middel van een perspectiefplan werken we met 

regionale partijen samen om cliënten te begeleiden naar 

meer zelfstandigheid.

• gemeenten steeds vaker aanbesteden op basis van 

“populatiebekostiging”. Zij verwachten een totaalpakket 

voor het sociaal domein waarin alle zorg en 

ondersteuning voor hun hele populatie geregeld is. 

Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het leveren 

van zorg bij de zorgorganisaties neergelegd. Dit 

betekent dat we de bestaande 

samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties 

hebben voortgezet. 

• Op basis van het Programma ‘volwaardig leven’ van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we 

met tien zorgaanbieders uit de regio Zuid-Holland-Zuid 

en het zorgkantoor het crisisondersteuningsteam 

gestart. Het doel van dit team is om acute 

ondersteuning te bieden aan de zorg en dienstverlening 

van cliënten met complexe problematiek (bijvoorbeeld 

verstandelijke beperking in combinatie met verslaving of 

psychiatrische problemen). Hiermee streven we naar het 

terugdringen van het aantal crisisplaatsingen voor 

cliënten.

• Pro: we zijn samen met Pluryn en Trajectum, 

zorgkantoren en CCE verantwoordelijk voor 24 cliënten 

met een zeer intensieve zorgvraag, gericht op het 

voorkomen van veelvuldige door- en uitplaatsing. 

Gedeelde kennis in dit verband stellen we beschikbaar 

voor een toenemend aantal zorgaanbieders. 

• Samenwerking met andere zorgorganisaties op het 

gebied van Triple-C. Met de Triple-C Werkplaats willen 

we de begeleiding van cliënten met complex gedrag 

verbeteren en vernieuwen. Niet alleen voor cliënten van 

ASVZ, maar ook voor cliënten elders in de 

gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. 

Hiervoor gaan we samenwerkingsovereenkomsten aan 

met andere organisaties en borgen we de juiste 

toepassing van Triple-C met behulp van scholing, 

training en terugkom-momenten. 
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3. Talentontwikkeling en opleiding als sleutel voor het 
behoud van medewerkers
Door COVID-19 hebben medewerkers de afgelopen twee 

jaar alleen de verplichte scholing en training gevolgd 

(bijvoorbeeld: BIG en SKJ). Inmiddels zijn de achterstanden 

weggewerkt en schrijven veel medewerkers zich in voor 

allerlei trainingen en scholingen. Er is een grote behoefte 

aan deskundigheidsbevordering op allerlei terreinen.  

De beroepsopleiding van 234 studenten is vanaf november 

2021 voor enkele maanden onderbroken om voldoende 

handen aan het bed te houden. Inmiddels hebben deze 

studenten hun opleiding weer volledig hervat. 

In het najaar hebben alle sectoren (managers, teamleiders 

en pedagogen) een tweedaags programma “ontspannen 

en ontmoeten” gevolgd in het kader van de 

bestemmingsreserve opleidingen. Het betrof onder meer 

een actieve workshop om het team een nieuwe impuls te 

geven. Met behulp van de ActionTypesApproach zijn tests 

bij de sectormanagers afgenomen en rapportages 

gemaakt, die zij hebben ontvangen. Teamleiders hadden in 

het najaar eveneens teamdagen georganiseerd 

(ontspannen en ontmoeten). Deze teamdagen konden 

soms niet door doorgaan vanwege een forse toename van 

het aantal coronabesmettingen. In de eerste twee 

kwartalen van 2022 vinden deze alsnog plaats.

In samenwerking met sectormanagers en de Triple-C 

werkplaats is gewerkt aan de borging van de waarden in 

de zeven leiderschapsprogramma’s. Inmiddels zijn de 

bouwstenen vastgesteld, worden bestaande programma’s 

bijgesteld en zijn er twee nieuwe programma’s ontwikkeld 

(teamleider-2 en oriëntatie op de functie van 

sectormanager).

De afgelopen jaren hebben vijftig cliënten een opleiding 

gevolgd als ervaringsdeskundige. Van hun deskundigheid 

is door ons in 2021 op diverse manieren gebruik gemaakt. 

Ervaringsdeskundigen zijn bijvoorbeeld ingezet bij de 

leergang voor startende managers, gastlessen op (hoge)

scholen en thema’s zoals privacy en het elektronisch 

cliëntendossier. 

Alle cliëntscholingen en programma’s die we bij STRAS 

inkopen, zijn weer gestart. STRAS is een onafhankelijke 

non-profitorganisatie die mensen met een verstandelijke 

beperking helpt om beter mee te doen in het gewone, 

alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd. We 

verwachten dat de samenwerking in 2022 zal intensiveren.

4. Samen creëren gebaseerd op flexibiliteit en wend-
baarheid gebaseerd op stevige basis
ASVZ wil ook in de toekomst blijven inspelen op de 

ondersteuningsvragen van (nieuwe) cliënten. Het is daarom 

belangrijk dat we flexibel blijven. We maken plannen voor 

huisvesting, financieringsvormen, specialistische zorg en 

groei van de organisatie. In 2021 werden Hollands Diep, 

Laning in Puttershoek en de MIVA-woningen op het terrein 

van Vincentius in Udenhout opgeleverd, evenals de laatste 

fase van locatie de Lage Weide in Rotterdam.

Als medewerkers met plezier aan het werk zijn, dan merken 

onze cliënten dat. Bevlogen en betrokken medewerkers 

zijn van groot belang voor een goede zorg en 

dienstverlening. In 2021 is een menukaart ontwikkeld 

waarop alle instrumenten op het gebied van werkplezier 

terug zijn te vinden. Medewerkers van M&O hebben, vanuit 

hun adviesrol leidinggevenden, teams en medewerkers 

geïnformeerd over de beschikbare hulpmiddelen die ze 

kunnen gebruiken om hun werkplezier te vergroten. Om 

het gesprek daarover te stimuleren, is de essentiële rol van 

leidinggevenden onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd 

hebben we geconstateerd dat de omstandigheden als 

gevolg van COVID-19 een grote druk hebben gelegd op 

medewerkers en hun werkplezier. 

We besteden ook aandacht aan gezonde roosters. 

Roosters zitten niet altijd goed in elkaar, zijn niet efficiënt 

en dat zorgt voor onnodige piekbelasting. We 

communiceren roosters ook niet altijd op tijd. Dit zorgt voor 

druk die niet nodig is. In 2021 heeft een taskforce Plannen 

en Roosteren zich gericht op het beschrijven van een 

samenhangend beleid. Alle hulpmiddelen en afspraken zijn 

beschreven en de jaarcyclus capaciteitsmanagement is 

weergegeven, hiervan maakt capaciteitsplanning een 

onderdeel uit. Vervolgens is er een Masterclass 

Capaciteitsmanagement ontwikkeld waaraan alle 

sectormanagers hebben deelgenomen. Onze  

basisgedachte is dat zij eindverantwoordelijk voor de 

capaciteitsplanning in hun sector zijn en de teamleiders 

daarin uitvoerend zijn. De sectormanager kan, ondersteund 

door de superuser, teamleiders en roosteraars faciliteren bij 

het plannen en roosteren van de inzet van medewerkers. 

Belangrijk vinden we verder dat alle medewerkers elk jaar 

een jaargesprek hebben. Een moment om met elkaar even 

stil te staan. Te kijken naar werkplezier, competenties, 

ontwikkeling, fases in je loopbaan, ondersteuning van 

leidinggevende en collega’s, werk-privé balans, rooster etc. 

Medewerkers en leidinggevenden zijn samen 
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verantwoordelijk voor het voeren van dit jaargesprek en het 

vastleggen van de gemaakte afspraken. In 2021 is het 

mogelijk geworden voor medewerkers en leidinggevenden 

het jaargesprek up te loaden in Raet YouForce. 

In 2021 heeft een taskforce zich gericht op het voorkomen 

en terugdringen van verzuim. Een aantal instrumenten zijn 

ontwikkeld, waarbij in het kader van preventie werkplezier 

een belangrijke factor vormde. Teamleiders en 

sectormanagers zijn getraind op verzuimbegeleiding door 

Falke en Verbaan, maar vanwege de maatregelen door 

COVID-19 was dit niet voor iedereen mogelijk. 

Casemanagers inzetbaarheid hebben daarom teamleiders 

ondersteund en gefaciliteerd in hun rol. Eind 2021 is een 

analyse van het verzuim gemaakt in samenwerking met 

Falke en Verbaan. Dit heeft geresulteerd in een 

verzuiminterventieplan dat in 2022 uitgerold zal worden. 

Belangrijk element daarin is het delen van de visie en 

uitgangspunten omtrent verzuim met medewerkers. 

Het beleid plaats- en tijdsonafhankelijk werken, waarvan 

thuiswerken een onderdeel is, is in 2021 verder ingevoerd. 

Dit betekent dat er een thuiswerkvergoeding, zowel 

incidenteel bij aanvang van een functie waarin structureel 

thuiswerken mogelijk is, als een dagvergoeding voor 

thuiswerken kwamen. Ook werden medewerkers andere 

faciliteiten geboden, waaronder de mogelijkheid 

bureaustoelen, beeldschermen e.d. te lenen. Inmiddels is 

het beleid geëvalueerd. Daaruit blijkt dat in een volgende 

fase het afstemmen van de noodzakelijke faciliteiten voor 

een goed functioneren bij structureel thuiswerken 

wenselijk is. Hiermee laten we tijds- en plaatsonafhankelijk 

werken niet alleen een noodzakelijke maatregel zijn, maar 

hebben we beleid dat een efficiënt en duurzaam 

werkklimaat en omstandigheden ondersteund.

5. Positionering en marketing als ondersteuning van 
cliënt, medewerker en organisatie 
De positionering en marketing van ASVZ staan in het licht 

van onze inhoudelijke koers en zijn gericht op kwaliteit, 

cliëntbeleving, vakmanschap en ontwikkeling. We beseffen 

terdege dat we ASVZ als werkgever goed moeten 

profileren om op een krappe arbeidsmarkt nieuwe 

medewerkers aan te trekken. Daartoe zijn blijvende 

inspanningen noodzakelijk. we willen duidelijker laten zien 

wat we ontwikkelen en waarin we excelleren. We vinden 

het belangrijk gepaste trots te blijven combineren met 

gepaste bescheidenheid.

Ook ASVZ ervaart een tekort aan AVG’s. We proberen dit 

tegen te gaan door zelf artsen op te leiden en zijn daarom 

in 2021 van twee naar drie opleidingsplaatsen gegaan.

In 2021 hebben we deelgenomen aan overlegtafels in 

diverse gemeenten. De overleggen vonden plaats op 

tactisch, operationeel en strategisch niveau. Onderwerpen 

die aan bod kwamen, zijn: nieuwe inkooprondes , de 

transformatie en samenwerking in de keten van het sociaal 

domein. We ervaren dat gemeenten zich meer richten op 

verbindend partnerschap om de gezamenlijke opdracht in 

het sociaal domein vorm te kunnen geven.

6. Publieke waarde vergroten: een externe strategie
Bij ASVZ staan kennisdeling en –ontwikkeling hoog in het 

vaandel. Het in en door ASVZ ontwikkelde behandelmodel 

Triple-C is al bijna 30 jaar in ontwikkeling. In 2021 is de 

Triple-C werkplaats verder vormgegeven. Medewerkers van 

ASVZ, maar ook van andere organisaties, kunnen daar 

getraind worden in het toepassen van het behandelmodel. 

In Academische Werkplaatsen delen we kennis met andere 

partijen en blijven we het behandelmodel verder 

verbeteren. Zorgkantoren in de regio spelen een 

belangrijke rol in het koppelen van kennis en kunde van 

zorgaanbieders, zodat we elkaar kunnen versterken. Ten 

aanzien van het versterken van de zorginhoudelijke koers is 

nog meer aandacht besteed aan het begeleiden van de 

ouder wordende cliënten. Behandelmodellen zoals Triple-C, 

LACCS en Houvast raken in toenemende mate ingebed in 

de dagelijkse werkwijze van medewerkers.

Eind mei 2021 is het derde boek Triple-C (Triple-C, tot hier 

en verder) uitgekomen. Er was veel belangstelling voor dit 

boek. Met de opzet en doorontwikkeling van de werkplaats 

Triple-C tonen we de innovatiekracht van ASVZ. In 2021 is 

uitgebreid stil gestaan bij het creëren van een fysieke plek 

voor de werkplaats. We verwachten dat deze plek er in het 

najaar van 2022 zal zijn. Daarnaast heeft Zorgverzekeraar 

VGZ Triple-C genomineerd voor de Zinnige Zorg Award 

2021. 

Daarnaast organiseren we “communities of practice” voor 

organisaties die met Triple-C werken. Kennis delen, 

ontmoeten en kenniscreatie zijn de doelstellingen voor 

deze bijeenkomsten. In de eerste helft van 2021 heeft er 

slechts één bijeenkomst plaats kunnen vinden. Intern doen 

we iets soortgelijks ten behoeve van de intensieve 

woningen.
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ASVZ ontvangt regelmatig vragen van geïnteresseerde 

organisaties voor werkbezoeken om onze manier van 

begeleiden, behandelen, coachen en organiseren voor het 

voetlicht te brengen. In 2021 betrof dit met name GGZ- en 

Jeugdzorgorganisaties. 

In 2021 zijn er twee themamagazines voor onze 

medewerkers (Inzet) gemaakt waarin we kennis en 

ervaring met elkaar delen. In het themamagazine van juni 

stonden COVID-19 en het “nieuwe normaal” centraal. Het 

magazine in november had als thema digitalisering en 

zorgtechnologie in relatie tot menswaardige zorg.

7. Onderzoek, innovatie en technologie om kwaliteit 
te garanderen
Dankzij nieuwe inzichten op het gebied van kwaliteit van 

zorg en vakmanschap kunnen we de kwaliteit van zorg 

borgen én verbeteren. Samen met diverse universiteiten 

doen we wetenschappelijk (praktijk) onderzoek. We 

verkennen het nut en de mogelijkheden van data-analyse. 

In 2020 is de stuurgroep informatisering opgericht om 

technologie en innovatie  te verbinden. Belangrijke 

projecten van het afgelopen jaar zijn de ontwikkeling en 

implementatie van Smart Work (een ‘digitale snelweg’ over 

de applicaties waar zorgmedewerkers mee werken), een 

PvE voor een nieuw elektronisch zorgdossier, een 

toenemende aandacht voor ehealth en de uitbreiding van 

dagelijkse zorgtechnologie. 

In oktober 2021 is Tess Tournier (orthopedagoog bij ASVZ) 

gepromoveerd. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar 

Triple-C bij de Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking van Tranzo. In 2020 voerde ze het 

laatste deelonderzoek op woningen van ASVZ uit met als 

doel: analyse op werkzame factoren Van Triple-C in de 

interactie. Naast het proefschrift is er een factsheet en een 

screeningsinstrument ontwikkeld voor de dagelijkse 

praktijk. In 2022 zal, door Tranzo in samenspraak met Tess 

Tournier en ASVZ, ook een lesmodule ontwikkeld worden 

voor het MBO. In 2022 willen we het wetenschappelijk 

onderzoek rondom Triple-C voortzetten. Hiertoe zijn 

gesprekken gevoerd met Tranzo Tilburg University.  

Het programma van eisen voor een nieuw elektronisch 

cliëntendossier dat in 2020 is vastgesteld, heeft in 2021 

geleid tot een keuze voor ONS van Nedap. In november 

2021 is gestart met de implementatie en de verwachting is 

dat eind 2022 de overstap van Plancare2 naar ONS wordt 

gemaakt.

Daarnaast zijn de AVG’s in december 2021 gestart met 

een nieuw medicatievoorschrijfsysteem (Medimo).

Gedurende de pandemie is het aantal aansluitingen voor 

beeldzorg flink toegenomen. In 2021 is veel inzet gepleegd 

om medewerkers in deze ontwikkeling mee te nemen. 

Beeldzorg beschouwen wij als een vast onderdeel van het 

ondersteuningsaanbod aan cliënten, zodat dit de komende 

jaren borging binnen de organisatie vraagt.

Eureka is het expertisecentrum van ASVZ op het gebied 

van zorgtechnologie. Eureka kijkt en onderzoekt welke 

technologische toepassingen helpen om de kwaliteit van 

leven van onze cliënten te verbeteren. De uitleenservice 

van Eureka laat cliënten op een laagdrempelige manier 

kennismaken met nieuwe innovaties. In 2021 is aan de 

uitleenservice een nieuwe impuls gegeven door de 

aanschaf van allerlei nieuwe toepassingen.

Verder is binnen het samenwerkingsverband ELVB (ASVZ, 

Alliade en Ambique ) een lifestyle-app ontwikkeld die zich 

richt op positieve gezondheid (Be-appy). De app zal in 

2022 worden gelanceerd.

Ontvlechting Carante Groep
Eind 2021 hebben de deelnemers aan het 

samenwerkingsverband Carante Groep, waaronder ASVZ, 

gezamenlijk besloten de samenwerking te gaan 

beëindigen. Met de ontbinding van Carante Groep per 31 

december 2022 staat ASVZ onder meer voor de taak om 

de ICT weer geheel zelfstandig te gaan organiseren. 

Hiertoe is in 2021 het programma ‘Digitaal op Koers’ 

gestart. Dit meerjarenprogramma geeft invulling aan de 

nieuwe ICT-strategie, waarvoor de vernieuwing van het 

elektronisch zorgdossier, e-health en de uitbreiding van 

dagelijkse zorgtechnologie belangrijke aanleidingen zijn 

geweest. Concreet heeft ‘Digitaal op Koers’ tot doel de ICT 

onder te brengen bij een nieuwe externe dienstverlener en 

de ICT (techniek en applicaties) te moderniseren. 

Daarnaast zal dit meerjarenprogramma leiden tot een 

nieuwe afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) 

met de juiste expertise voor regievoering op de ICT. Hierbij 

kijkt ASVZ nadrukkelijk naar de al aanwezige expertise in 

Carante Groep. De vernieuwing van ICT-voorzieningen 

heeft gevolgen voor de medewerkers, zodat de adoptie van 

de veranderingen in de organisatie daarom een belangrijk 

onderdeel vormt van het succes van ‘Digitaal op Koers’.
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7. Gedragscode
In het najaar van 2021 heeft ASVZ een start gemaakt met 

het actualiseren van de huidige gedragscode. Daartoe is 

een referentiegroep samengesteld die naar verwachting in 

het voorjaar van 2022 een nieuwe versie zal aanreiken. Het 

doel is de gedragscode nog beter te laten aansluiten op de 

visie en waarden van ASVZ en de leesbaarheid te 

verbeteren door korte en eenvoudige formuleringen te 

gebruiken.  

Daarnaast zullen onderwerpen als het voorkomen van 

pestgedrag en (seksuele) intimidatie nog nadrukkelijker 

een plaats krijgen in de gedragscode.
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8. Duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen
Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van 

energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Daar is 

veel duurzaamheidswinst te behalen. 

ASVZ kiest bewust voor duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen als een belangrijke ontwikkeling. 

Dit gaat niet alleen over energiebesparing, CO2-reductie 

en minder afval. Een gezonde en veilige leefomgeving, 

kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit van zorg, het 

ondersteunen van zinvol en zelfstandig leven van cliënten 

en vergroten van de organisatieflexibiliteit zijn daar ook 

onderdeel van. Onze duurzame initiatieven zijn gericht op 

het creëren van waarde voor alle belanghebbenden: 

cliënten en hun direct betrokkenen, medewerkers, collega-

instellingen en de bredere maatschappij. Daarom hebben 

wij in 2020 de Green Deal Duurzame Zorg getekend en 

zijn we lid van het Milieuplatform Zorg en partner van MVO 

Nederland.

Sinds 2020 wordt door ons onder leiding van de adviseur 

duurzame bedrijfsvoering in samenwerking met de 

managers bedrijfsvoering, de afdelingen huisvesting en 

facilitair bedrijf en de werkgroep duurzame bedrijfsvoering 

invulling gegeven aan de verduurzamingsambities van 

ASVZ. 

Door CFP Green Buildings wordt het energiemanagement 

verder ingevuld: CFP monitort en interpreteert het 

energieverbruik van ASVZ. Daar waar nodig worden met de 

gebouwbeheerders en onderhoudsmanagement het 

gebouwbeheersysteem en/of installaties geoptimaliseerd. 

Hiermee wordt inefficiënt energieverbruik zo veel mogelijk 

voorkomen. Voor de energieaudit is eind 2020 de eerste 

versie van de routekaart opgesteld. In 2022 zal de 

routekaart verder vorm krijgen en wordt deze afgestemd op 

het portefeuilleplan en het meerjarenonderhoudsplan. 
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In 2021 zijn binnen ASVZ de volgende aardgasvrije 

panden, voorzien van bodemwarmtepompen, opgeleverd: 

• Hollands Diep 81 – 89 te Capelle a/d IJssel, 

• Laning 5 te Puttershoek

• Schoorstraat 4-50 – 4-53 (miva-wonen) te Udenhout. 

De energiezuinige nieuwbouw op “Lage Weide” te 

Rotterdam is voorzien van een combinatie van hybride 

gasketels en luchtwarmtepompen. Het kinderdagcentrum 

is, door de grootschalige toepassing van PV-panelen, het 

tweede gebouw van ASVZ met een negatieve energie 

prestatie coëfficiënt (EPC) en een positieve CO2-

voetafdruk. Inclusief de zes omliggende woongebouwen 

(elf woongroepen) is de totale CO2-voetafdruk van dit 

complex 25 ton CO2, bij een totaal oppervlakte van 6.883 

m² BVO. Met de ingebruikname van deze energiezuinige 

panden zijn enkele oudere panden in Rotterdam 

Lombardijen (“Gorgiashof” en “Hippiashof”) door ons 

verlaten. Deze panden hadden een gezamenlijke uitstoot 

van 600 ton CO2 en zijn door andere zorgaanbieders in 

gebruik genomen. 

Touwbaan 1 en Prisma 67 zijn in 2021 van grote 

luchtwarmtepompen voorzien, waardoor een hybride 

CV-installatie is gerealiseerd. We hebben het datacentrum 

op Prisma 71 bij een extern datacentrum ondergebracht, 

ASVZ  bespaart daarmee 300.000 kWh ofwel 200 ton 

CO2 per jaar. Daarnaast zijn op diverse panden nog eens 

2.500 PV-panelen geïnstalleerd. De CO2-reductie die dit 

heeft opgeleverd, bedraagt 500 ton per jaar. Hiermee 

beschikt ASVZ over ruim 13.000 PV-panelen met een 

totaal piekvermogen van 4 miljoen Watt.

De CO2-uitstoot van alle gebouwen was eind 2021 circa 

13.000 ton. Door een correctie op eerder gebruikte 

emissie-factoren (CO2 per kWh of m³ gas) is dit gelijk aan 

de eindstand van 2020. Ten opzichte van de 

uitgangssituatie op 1 januari 2019 (gebouwen zonder PV 

en LED) hebben we tot nu toe een CO2-reductie van 28% 

behaald. Daarmee is ASVZ halverwege de doelstelling voor 

2030 (- 55%). 

In het totaalconcept voor duurzaamheid besteden we veel 

aandacht aan de bewustwording van cliënten en 

medewerkers, daarbij passende practiviteiten en aandacht 

voor duurzaamheid op het ASVZ-portaal. In 2022 wordt het 

bewustwordingsprogramma verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd. 

In 2021 is door de taskforce voeding aandacht gegeven 

aan het verminderen van de verspilling van voeding. Hier 

valt zowel vanuit financieel als duurzaam oogpunt voor 

ASVZ winst te behalen. De taskforce groenbeheer werkt 

aan een grotere inzet van cliënten in het onderhoud van 

onze tuinen en terreinen, samen met professionele 

groenbedrijven. In de COVID-19-tijd is op de “Wielewaal” 

(Rotterdam) de “Lekker Box” geïntroduceerd. Tijdens de 

pilot werden tien woningen voorzien van verse en gezonde 

maaltijdboxen, (voor)bereid door onze cliënten op de 

dagbesteding en deels gevuld met groenten uit onze eigen 

moestuin. Door het succes is een flinke wachtlijst ontstaan, 

zodat we dit initiatief in 2022 uitbreiden. 

Als gevolg van de hete zomers in 2019 en 2020 zien we 

een toenemende vraag naar warmtewering en koeling. Om 

de oorzaken en mogelijke oplossingen hiervoor in kaart te 

brengen, is medio 2021 een werkgroep binnenklimaat 

ingesteld. De werkgroep brengt begin 2022 advies uit aan 

de stuurgroep vastgoedmanagement. Hierin wordt o.a. 

aandacht gegeven aan klimaatadaptieve maatregelen, 

zoals meer groen en bomen in de tuin. 

Omdat ASVZ alleen de wereld niet duurzamer kan maken, 

zoeken we bewust samenwerking met leveranciers, 

adviseurs en landelijke en lokale overheden. 
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9. Onderzoek en ontwikkeling
In dit overzicht staan de onderzoeksactiviteiten, 

samenwerkingsverbanden en netwerken waarin ASVZ 

participeert, lopende onderzoeken door onze medewerkers 

en onderzoeken van derden waarin ASVZ participeert. 

Academische samenwerkingsverbanden

Tilburg University • ASVZ is lid van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van 

Tranzo – Tilburg University.

• Per december 2020 is Hanneke Kooiman de nieuwe voorzitter stuurgroep academische werkplaats 

Leven met een verstandelijke beperking.

• Maarteke Erkens (manager zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ) en Jacqueline de Jong 

• (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ) participeren in de Coördinerende werkgroep AWVB

• Cathelijn Oudshoorn (Gz-psycholoog bij ASVZ) en Suzanne Lokman (onderzoeker project Pro) doen 

promotieonderzoek binnen Tranzo. 

• Yildiz Sletterink (sectormanager bij ASVZ), Irene Schroots en Gerieke van Kruijl (beiden 

orthopedagoog bij ASVZ) participeren in de Community EMB, een initiatief van Tranzo dat in 2021 

van start is gegaan. In alle onderzoeken binnen de AWVB worden wetenschappelijke, professionele 

en ervaringskennis op gelijkwaardige wijze en op maat vertegenwoordigd. Vanuit een aantal 

projecten waarbij onderzoek zich richt op mensen met een ernstige meervoudige beperking willen zij 

een community oprichten van professionals die zich richten op deze doelgroep. 

Erasmus University • Sandra Mergler (AVG bij ASVZ) is sinds 2016 als wetenschapsdocent een dag in de week 

gedetacheerd aan de AVG-opleiding/leerstoel geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten 

(Erasmus MC). Ze is samen met Alyt Oppewal hoofdonderzoeker bij de Erasmus universiteit van de 

onderzoekslijn naar gedragsproblemen en psychiatrie en verzorgt mede het wetenschapsonderwijs 

van de AVG opleiding. Zij is betrokken als copromotor bij een promovendus vanuit Kempenhaeghe 

die onderzoek doet naar de botkwaliteit bij mensen met VB en epilepsie. Vanaf januari 2019 is zij 

ook de copromotor van Renske van der Burgt, AIOTO aan de AVG opleiding.

• Marlies Valstar (AVG bij ASVZ) is een dag in de week postdoc aan de leerstoel geneeskunde voor 

verstandelijk gehandicapten (Erasmus MC) en is gestart met een volwassen onderzoekspoli voor 

Angelmanpatiënten in het Erasmus. 

Universiteit voor 

Humanistiek

• ASVZ participeert voor de periode van 2019-2023 in de academische werkplaats Disability Studies 

in Nederland (DSiN) in oprichting. 

• Prof. dr. Alice Schippers is per januari 2021 als bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de 

Universiteit voor Humanistiek benoemd. DSiN zal zich richten op onderzoek naar de sociale en 

maatschappelijke context van het leven met een beperking. Contactpersonen Maarteke Erkens 

(manager zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ), Marja Hodes (GZ-psycholoog/klinisch 

psycholoog bij ASVZ), Jacqueline de Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ). Jaarlijks 

doet een groep studenten vanuit de Universiteit voor Humanistiek onderzoek binnen ASVZ op een 

passend thema. In 2021 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de vraag; ‘Hoe ziet de praktijk van 

het moreel beraad van ASVZ eruit en hoe kan deze verbeterd worden?’ Dit onderzoek loopt door in 

2022. Contactpersoon Jacqueline de Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ).

Universiteit 

Amsterdam

Participatie in de werkgroep Hechting en LVB van de academische werkplaats Kajak van de UvA (vanaf 

januari 2018). Dit is onderdeel van het landelijke kenniscentrum LVB.

Amsterdam VUmc Participatie in de academische werkplaats Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie 

en welzijn. Contactpersoon Jacqueline de Jong (orthopedagoog/ beleidsmedewerker bij ASVZ)
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Kennisplatforms
• Vanaf januari 2020 is Marja Hodes (GZ-psycholoog/

klinisch psycholoog bij ASVZ), lid van het bestuur van 

Special Research Parenting. Zij stellen o.m. de 

onderzoeksagenda voor de komende 3 jaar op rondom 

ouderschap. Er vindt verdeling plaats over diverse 

landen en de commissie neemt deel aan de volgende 

IASSID.

• Participatie in Kennisplatform EVB+; Contactpersoon 

Maarteke Erkens (manager zorgondersteuning & 

ontwikkeling bij ASVZ).  

Lucy Simons (GZ psycholoog/coach behandelsystemen 

bij ASVZ) heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen 

van de leidraad EVB+ persoonsgerichte zorg.

• Participatie in Kennisplatform Ernstig Meervoudig 

Gehandicapten (EMG). Contactpersoon Gerieke van 

Kruijl (orthopedagoog bij ASVZ).

• Landelijk Kenniscentrum LVB; Contactpersoon 

Maarteke Erkens (manager Zorgondersteuning & 

Ontwikkeling bij ASVZ).  

Lucy Simons (GZ psycholoog/coach behandelsystemen) 

en Hans van Wouwe (hoofd behandeling) hebben een 

in-houdelijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het 

Adviesrapport; organiseren van expertise voor mensen 

met LVB+.

• Netwerk gedragsdeskundigen voor Ouderen met een 

verstandelijke beperking (NGO).

• Netwerk palliatieve zorg Waardenland, contactpersonen; 

Maarteke Erkens (manager zorgondersteuning 

&ontwikkeling), Miranda van Someren (sectormanager 

verblijf ASVZ, voorzitter ouderen advies team ASVZ).

Wetenschappelijke congressen 2020/2021
In juli 2021 heeft de IASSIDD - Europe congress -  (online) 

plaats gevonden in Amsterdam. Enkele medewerkers 

hebben een presentatie gegeven: Marlies Valstar (AVG bij 

ASVZ), Richella Kloppers (logopedist bij ASVZ), Jiska 

Verheul (arts bij ASVZ), Sandra Mergler (AVG bij ASVZ), 

Suzanne Lokman (onderzoeker Pro bij Tranzo) en Cathelijn 

Oudshoorn (orthopedagoog bij ASVZ).



Bestuursverslag 202124

Lopende Onderzoeken 

Cathelijn Oudshoorn

(orthopedagoog bij ASVZ)

Doet vanaf januari 2019 promotieonderzoek naar inzet van eHealth in 

samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University. Digitale zorg 

maakt in toenemende mate onderdeel van het zorgaanbod uit van 

organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Door 

arbeidsmarkttekorten, vergrijzing en ook de COVID-19 pandemie zal 

digitale zorg aanvullend zijn op zorg door professionals. Het is daarom 

belangrijk om te weten hoe we digitale zorg zo goed mogelijk kunnen 

laten aansluiten op de vragen en behoeften van mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Vanaf 2014 werkt ASVZ in toenemende mate met eHealth in de 

ondersteuning en psychologische behandeling van hun cliënten, maar 

kennis over of het wel werkt en wat daarin belangrijk is vanuit 

verschillende perspectieven ontbrak toe. Dit vormde het startpunt van dit 

onderzoek. Dit onderzoek gaat over het gebruik van eHealth, zorg met 

of via digitale middelen, in de ondersteuning en psychologische 

behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. 

24 uur per 

week

Gestart in 

2019

Suzanne Lokman

(onderzoeker Pro bij 

Tranzo)

Vanaf januari 2019 bezig met promotieonderzoek bij de Academische 

Werkplaats van Tranzo, Tilburg University naar het project Pro, een 

samenwerkingsverband tussen ASVZ, Pluryn en Trajectum voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking bij wie sprake is van een 

uitzichtloze situatie. 

4 dagen 

per week

Gestart in 

2019

Marlies Valstar

(AVG bij ASVZ)

Marlies Valstar doet onderzoek naar comorbiditeit bij volwassenen met 

Angelman syndroom. Meest recent was er een onderzoek naar het 

klinische beeld van het ATR-X syndroom. Hierbij zijn ook Arooj Kharl 

(basisarts) en Anne Noordhuis-Zijderveld (coassistent) bij betrokken. 

Een artikel over een deel van dit onderzoek is in januari 2022 ingediend 

bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. In 2020 zijn ook al 

twee artikelen verschenen in gerenommeerde tijdschriften.

Sinds 

2016

Richella Kloppers

(logopedist bij ASVZ) 

Onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het voorspellen van 

verslikken bij mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand 

van het te ontwikkelen predictiemodel kan preventief worden 

vastgesteld wie een verhoogd risico heeft op verslikken. De eerste data 

zijn verzameld en geanalyseerd. We verwachten het artikel in de eerste 

helft van 2022 aan te bieden voor publicatie in een internationaal peer-

reviewed wetenschappelijk tijdschrift (eerste voorkeur is JARID). In juni 

2022 start het tweede meetmoment. Dit onderzoek is in samenwerking 

met de Erasmus universiteit en Sandra Mergler (AVG bij ASVZ). 

Daarnaast is er een peer-reviewed samenwerking met 

logopedist en Logopediewetenschapper Willemijn Los 

(Esdege-Reigersdaal) en logopedist en Logopediewetenschapper Kim 

Sanders (Ipse de Bruggen, ErasmusMC en NVLF). Beiden zijn 

betrokken bij breder onderzoek naar verslikken binnen de vg-sector, 

waarbij het ontwikkelen van een richtlijn uitgangspunt is. In juli 2021 is 

de onderzoeksopzet gepresenteerd op IASSIDD in de vorm van een 

posterpresentatie.

8 uur in 

de week

2019-

2021
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Anika Wijfjes en Erika 

Lagendijk

(fysiotherapeuten bij 

ASVZ)

In samenwerking met Vilans is door de fysiotherapeuten in 2019-2020 

de validering van de ValAngstInventarisatielijst (VAIL) opgepakt. 

Daarmee worden de kwaliteit, meetbaarheid en validiteit rondom 

valpreventie verhoogd. Het oorspronkelijke onderzoek is in 2021 

omgezet naar een erkenningstraject, erkenning van het valbeleid dat we 

in Nederland (ook binnen ASVZ) hebben. Michelle Peitsma, die het 

valideringsonderzoek uitvoerde, is in 2021 vertrokken bij ASVZ en de 

validering van de ValAngstInventarisatieLijst (VAIL) is niet afgerond.

Gestart in 

2016, 

gestopt in 

2021

Anja de Jong

(fysiotherapeut bij ASVZ)

Dit onderzoek is afgerond, er is een artikel gepubliceerd in de ‘Idee’, het 

Nederlandstalige tijdschrift voor fysiotherapeuten in de zorg voor 

mensen met een VB. Het onderzoek was in het kader van een master 

opleiding en betrof het ontwikkelen van een traject voor mensen met 

syndroom van Down syndroom om meer spierkracht op te bouwen. 

Inhoudelijk betrof het onderzoek naar het groepsgewijs oefenen van 

mensen met het syndroom van Down, met als effect dat ze langer 

zelfstandig vaardigheden kunnen blijven uitvoeren.

Afgerond 

in 2021

Rian Korf

(diëtist bij ASVZ)

Deelname vanuit de beroepsvereniging DVG (diëtetiek verstandelijk 

gehandicaptenzorg) aan een onderzoek om normen te ontwikkelen voor 

de Biameter (verhouding spiervet weefsel) bij mensen met EVMB. 

2 uur per 

week

2019-

2022

Team Werken aan Wensen

Jeannita Offringa

(psychologisch assistent bij 

ASVZ)

In samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University startte medio 

2020 onderzoek in hoeverre een Wensen aan Wensen traject bijdraagt 

aan autonomie, verbondenheid en competentie volgens mensen met 

een verstandelijke beperking zelf en hun begeleiders. Contactpersoon 

Jacqueline de Jong (orthopedagoog/ beleidsmedewerker bij ASVZ). 

Per traject 

20 uur

2020-

2021

vertraging

Klaartje Klaver (CCE), 

Gustaaf Bos (VUmc), 

contactpersoon Hans van 

Wouwe (orthopedagoog/ 

hoofd behandeling bij 

ASVZ)

Vanaf 2018 is ASVZ partner in het onderzoekproject WAVE (gestart 

onder de naam CHALLENGE!): Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan 

in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren 

moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen 

met een ernstige of matige verstandelijke beperking. Een 

samenwerkingsverband van CCE, VUmc, UvH en 4 organisaties in de 

zorg voor mensen met een VB. Het onderzoek is onderdeel van het 

Nationaal Programma Gehandicapten beperking. WAVE heeft twee 

doelstellingen;

1.   door de inzet van outsider-onderzoekers een duurzame bijdrage te 

leveren aan de kwaliteit van leven van de hoofdpersonen in de 

betrokken casussen; 

2.  stimuleren dat er casus-overstijgend wordt geleerd van de inzichten 

en opbrengsten in individuele casuïstiek. 

Het afgelopen jaar is een leergang ontwikkeld voor zorgprofessionals in 

de VG-sector, zoals coaches van begeleiders, teamleiders, managers, 

orthopedagogen en AVG-artsen. De leergang Duurzaam kennismaken: 

jij en de ander in complexe zorg is ondergebracht bij de Universiteit voor 

Humanistiek. Wetenschappelijk verantwoordelijke is dr. Gustaaf Bos.

Hans van Wouwe (orthopedagoog/hoofd behandeling) en Maarteke 

Erkens (manager zorgondersteuning & ontwikkeling) zijn 

aandachtsfunctionaris rondom dit onderzoek. 

2018-

2022
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ASVZ participeert in extern onderzoek uitgevoerd door derden

In 2015 en 2016 hebben Tess Tournier (orthopedagoog bij ASVZ) en Sanne Giesbers (Academische 

Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University) onderzoek gedaan 

naar de ondersteuning die mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren binnen hun 

familienetwerk. Hiervoor hebben zij interviews gehouden met 150 mensen met een licht verstandelijke 

beperking, familieleden en begeleiders, waaronder cliënten en begeleiders  van Dichterbij en ASVZ. 

Voortbouwend op dit onderzoek doet ASVZ mee aan vervolgonderzoek in de vorm van een herhaalde 

meting waarvoor cliënten destijds akkoord hebben gegeven. Contactpersoon Jacqueline de Jong. 

(orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ).

2020-2021-2022

In dit onderzoek ‘Studies rond de kenniscirkel’ wordt o.a. in digitale focusgroepen (concept mapping) 

het perspectief van nieuwe professionals op het bevorderen van kennistoepassing in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Onderzoeker is Marion Kersten, 

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University. ASVZ 

neemt deel met vier woonbegeleiders (instromers en zij-instromers) en twee orthopedagogen die 

tussen zes maanden en drie jaar werkzaam zijn in de huidige functie. In de volgende fase doet ASVZ 

mee in een expertmeeting (januari 2022) om de uitkomsten te labelen. Contactpersoon Jacqueline de 

Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ). 

2021-2022

Participatie in het programma ‘Ervaringsdeskundigheid van naasten’. Prof. dr. Petri Embregts heeft een 

subsidie toegekend gekregen om naasten van mensen met een verstandelijke beperking te 

ondersteunen in het ontwikkelen en inzetten van hun ervaringskennis. De Academische Werkplaats 

Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) zal samen met KansPlus en de 

LFB een ondersteuningsaanbod realiseren gericht op ervaringsdeskundigheid van naasten van 

mensen met een VB. De doelstelling van dit vierjarige programma is om zorg en ondersteuning beter 

aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van mensen met een VB en hun naasten. 

Contactpersoon Jacqueline de Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ). 

Gestart in 2019

vertraging

Participatie in het onderzoek ‘Samen werken aan wat werkt’. Onderzoeker Sara Nijs van de 

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University, 

onderzoekt hoe we zelfbepaling bij mensen met EMB kunnen ondersteunen. Een van de eerste 

stappen is het in kaart brengen van hoe zelfbepaling bij personen met EMB er in de praktijk uitziet in 

samenwerking met naasten van mensen met EMB. Contactpersoon Bertina Spelt (sr. coach 

cliëntzeggenschap en ervaringskunde).

Gestart in 2019

Voorlopig uitgesteld

Participatie in het onderzoek naar de Experience Based Co Design (EBCD) methode: integratie van 

wetenschappelijke- en ervaringskennis door onderzoeker Ria Wolkorte van de Academische 

Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University. Een locatie van 

ASVZ in de wijk neemt hieraan deel. De woning heeft nog niet deel kunnen nemen. Contactpersoon 

Suze van Wijngaarden (orthopedagoog bij ASVZ).

Gestart in 2019

vertraging 

Participatie in vervolg onderzoek naar van computerspel ‘Jij en Ik’. Het doel van dit extra onderzoek is 

de effectiviteit van het computerspel te onderzoeken, wanneer volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking samen met hun begeleider het spel spelen. In 2021 is het binnen ASVZ niet 

gelukt om kandidaten voor deelname te vinden. Onderzoeker Suzanne Derks, Academische werkplaats 

Sociale relaties & ICT. Contactpersoon Jacqueline de Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij 

ASVZ).

2021-2022 

Deelname aan onderzoek PTSS & VB van Annemieke Hoogstad van Amerpoort. Het onderzoek richt 

zich op de doelgroep matig/ernstig verstandelijk beperkte mensen. Therapeuten met ruime ervaring 

met EMDR en story telling van ASVZ doen mee aan dit onderzoek. Twee EMDR behandelaren vanuit 

ASVZ participeren in dit onderzoek. Het onderzoek wordt begeleid door de Radboud universiteit. 

Contactpersoon Maarteke Erkens (manager zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ).

2021-2022
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ASVZ participeert in een onderzoek van Laura de Graaff, internist-endocrinoloog bij het Erasmus MC, 

poli Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen en Expertisecentrum Prader-Willi Syndroom. Er wordt 

gekeken naar de effecten van groeihormoon, een beweeginterventie, en een combinatie bij 

volwassenen met PWS. Voor de beweeginterventie werken twee fysiotherapeuten van ASVZ, Maike 

Smolders en Anja de Jong, mee aan het onderzoek.

2021

Participeren in onderzoek vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking 

van Tranzo, Tilburg University, ten behoeve van de toepassingsmogelijkheden van het Wegingskader 

onvrijwillige zorg. Nadat het effectonderzoek naar het Wegingskader door de COVID-19 pandemie is 

uitgesteld, is het onderzoek in 2021 herstart met een combinatie van effectonderzoek en het reeds 

geplande implementatietraject. Er is een leerwerkgemeenschap gestart waar aan ASVZ samen met 

collega organisaties (Tragel, Prismanet, ’s-Heerenloo) participeert met Yvonne Scholten 

(orthopedagoog/psycholoog/ Wzd-functionaris), Mirjam de Bruijn (orthopedagoog/psycholoog/ Wzd- 

functionaris) en Jeff Kortum (beleidsmedewerker zorgondersteuning & ontwikkeling). Contactpersoon 

Yvonne Scholten (orthopedagoog/psycholoog bij ASVZ), Jacqueline de Jong (orthopedagoog/

beleidsmedewerker bij ASVZ).

2020-2022

De ontwikkeling van opvoedrobot Luna heeft geleid tot een onderzoeksvraag, die door DSiN is 

opgepakt binnen Quality of life- ondersteuning aan ouders met een verstandelijk beperking. De 

subsidie aanvraag bij ZonMW is gehonoreerd. Vragen liggen op het vlak van aansluiten bij de behoefte 

van de doelgroep en ethische aspecten zoals normatieve uitgangswaarden. Project is in een 

ontwikkelfase (discovery- en onderzoek). In samenwerking met Bastiaan Bervoets en Jacco Pols 

(Garage 2020: initiatiefnemer), Willem Mees van de Bijl e.a. (IDE group) prof. Dr. Alice Schippers 

(DSiN). Contactpersonen zijn Marja Hodes (GZ-psycholoog/klinisch psycholoog bij ASVZ), Mark 

Vervuurt (psycholoog bij ASVZ). 

2021-2024

ASVZ participeert in het project “Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van 

preconceptie tot de eerste twee jaar na de geboorte” vanuit Erasmus MC, prof. dr. E.A.P. Steegers. 

Contactpersoon Marja Hodes (GZ-psycholoog/klinisch psycholoog bij ASVZ). 

2021/2025

Studie uitgevoerd door studenten van de Universiteit voor Humanistiek naar thuisgevoel bij cliënten, 

verwanten en medewerkers van een ouderinitiatief van ASVZ. Het onderzoeksrapport is beschikbaar. 

Contactpersoon Jacqueline de Jong (orthopedagoog/ beleidsmedewerker bij ASVZ). 

2020/ 2021

Afgerond

Als vervolg op de uitgevoerde onderzoeken ten tijde van de eerste COVID-19golf, volgt de 

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) ook het komende jaar een 

aantal begeleiders door middel van semigestructureerde interviews over de impact van COVID-19 op 

hun werk. Hier doen vijf begeleiders van Ondersteuning Thuis aan mee. Contactpersoon Jacqueline de 

Jong (orthopedagoog/beleidsmedewerker bij ASVZ).

2021

Consultatievragen aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking van Tranzo, Tilburg University

In het kader van zelfdeterminatie (thema in de Academische Werkplaats) aandacht voor alternatieve oplossingen 

voor maatregelen in de vorm van “fixaties”, zoals gezamenlijk volgen van een weerbaarheidstraining door begeleiders 

en cliënten. 

Kunnen we met een gezamenlijke weerbaarheidstraining van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en 

hun begeleiders op basis van het Triple-C gedachtengoed het aantal fixaties van cliënten verlagen en de kwaliteit 

van leven van cliënten verbeteren? Deze vraag wordt samen met Tranzo verder uitgewerkt tot een onderzoeksdesign. 

(Alex van Poorten (trainer weerbaarheid bij ASVZ), Stefan de Wit (orthopedagoog bij ASVZ).
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Publicaties
Cathelijn Oudshoorn 
“Experiences of therapists conducting psychological 

assessments and video conferencing therapy sessions with 

people with mild intellectual disabilities during the COVID-

19 pandemic”

Oudshoorn-Smit, C., Frielink, N., Riper, H. & Embregts, P., 

2022, (E-pub ahead of print) In: International Journal of 

Developmental Disabilities. 9 p.

“eHealth in support for daily functioning of people with 

intellectual disability: Views of service users, relatives, and 

professionals on both its advantages and disadvantages 

and its facilitating and impeding factor”

Frielink, N., Oudshoorn, C. E. M. & Embregts, P. J. C. M., 

2021, In: Journal of Intellectual and Developmental 

Disability. 46, 2, p. 115-125

“Psychological eHealth interventions for people with 

intellectual disabilities: A scoping review”

Oudshoorn, C. E. M., Frielink, N., Nijs, S. L. P. & Embregts, P. 

J. C. M., 2021, In: Journal of Applied Research in 

Intellectual Disabilities. 34, 4, p. 950-972

Hiernaast heeft zij een blog/boekrecensie voor de VGN 

gemaakt: vgn.nl/blog/ 

eheld-een-energieke-kijk-op-de-toekomst-van-een-

zorgprofessional

Marja Hodes 
Zij heeft met een aantal collega’s van de Special Interest 

Research Group Parenting een hoofdstuk verzorgd in een 

groot internationaal handboek Choice, Preference and 

Disbaility –  uitgegeven bij Springer 2020. Hoofdstuk The 

Choice of Becoming a Parent (p. 257-281). ISBN 978-3-

030-35682-8 ISBN 978-3-030-35683-5 (eBook)

Marlies Valstar 
Zij heeft met collega’s twee artikelen gepubliceerd over het 

Angelman syndroom.

“A novel UBE3A sequence variant identified in eight 

related individuals with neurodevelopmental delay, results 

in a phenotype which does not match the clinical criteria of 

Angelman syndrome” -  Amber Geerts-Haages | Stijn N. V. 

Bossuyt | Inge den Besten | Hennie Bruggenwirth | Ineke 

van der Burgt | Helger G. Yntema | A. Mattijs Punt  | Alice 

Brooks | Ype Elgersma | Ben Distel | Marlies Valstar 

syndroom. Molecular Genetics & Genomic Medicine - nov 

2020

“Clinical aspects of a large group of adults with Angelman 

syndrome” - Inge den Besten | Rianne F. de Jong | Amber 

Geerts-Haages | Hennie T. Bruggenwirth | Marije 

Koopmans | ENCORE Expertise Center for AS 18+ | Alice 

Brooks | Ype Elgersma | Dederieke A. M. Festen | Marlies J. 

Valstar. American Journal of medical genetics – nov 2020

Hiernaast heeft Marlies een bijdrage geleverd aan een 

artikel dat in 2022 gepubliceerd is en het resultaat is van 

een internationale samenwerking “A multidisciplinary 

approach and consensus statement to establish standards 

of care for Angelman syndrome”

Tess Tournier 
Proefschrift: “Inzicht in Triple-C en het belang van relaties in 

het leven van mensen met een verstandelijke beperking en 

probleemgedrag” (Understanding Triple-C and the 

importance of relationships in the lives of people with 

intellectual disabilities who present challenging behaviour).
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10. Bestuur en toezicht
a. Raad van bestuur
Samenstelling en verantwoording
De raad van bestuur bestond tot september 2021 uit twee 

leden, te weten Wim Kos (voorzitter) en Hanneke Kooiman. 

Met ingang van 1 september maakt Jaap de Gruijter deel 

uit van de raad van bestuur. Omdat Wim Kos in december 

2021 met pensioen is gegaan, bestaat de raad van bestuur 

wederom uit twee leden, met Hanneke Kooiman als 

voorzitter.

ASVZ hanteert de Governancecode Zorg van 2017. Wij 

leggen als raad van bestuur verantwoording af aan de raad 

van toezicht over de realisatie van de doelstellingen zoals 

verwoord in onze statuten, het behartigen van de belangen 

van zowel cliënten als werknemers en het beheersen van 

risico’s. Naast de statuten zijn er het reglement raad van 

bestuur en het reglement raad van toezicht, waarin taken, 

verantwoordelijkheden en werkwijzen staan beschreven. 

Als raad van bestuur hebben we, conform de bedoeling van 

de Governancecode Zorg een actieve houding, gericht op 

het continu verbeteren van de eigen prestaties en die van 

de organisatie. Het bevorderen van een open werkklimaat 

door reflectie en het bereikbaar en aanspreekbaar zijn, 

staan hoog op de organisatie- en persoonlijke agenda. We 

zijn betrokken bij organisatiebrede activiteiten en hebben 

daarin een stimulerende, sturende en besluitvormende rol.

Als leden van de raad van bestuur zijn we gezamenlijk en 

afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de raad van 

toezicht. We kennen een verdeling van taken en 

aandachtsgebieden en leggen verantwoording af in het 

overleg van de raad van bestuur en in het overleg met de 

raad van toezicht. Aan de ondernemingsraad, de centrale 

cliëntenraad en de raad van toezicht leggen we structureel 

verantwoording af over besluiten die vanwege in- en 

externe ontwikkelingen genomen zijn. 

Besturingsfilosofie
De omgeving van ASVZ is sterk in verandering. 

Decentralisatie en verandering van wet- en regelgeving, 

gecombineerd met de invloed van politieke besluitvorming 

doet een beroep op de flexibiliteit en wendbaarheid van 

onze organisatie. Als bestuur willen we voortdurend, vanuit 

een visie gebaseerd op vakmanschap en intuïtie, 

veranderen en ontwikkelen. Incrementeel sturen op basis 

van een iteratief proces (stapsgewijs door middel van 

reflectie en het benutten van kansen om te verbeteren en 

te ontwikkelen). Een beperkte mate van voorspelbaarheid 

van de toekomst vraagt volgens ons niet zozeer om een 

vastomlijnde lange termijnplannen als wel om een inrichting 

en sturing van de organisatie die het iteratief denken en 

doen faciliteren. We onderkennen daarbij het belang van 

een combinatie van een koerszoekende strategie met op 

onderdelen precisie en planmatigheid. 

ASVZ  bestaat uit een groot aantal kleinere eenheden in 

een uitgestrekt werkgebied, waar eigen 

verantwoordelijkheid gepaard gaat met bezieling en 

verbinding. Iedereen heeft zijn of haar eigen positie bij de 

besluitvorming en wordt daarin door ons ondersteund, onze 

individuele medewerkers maken deel uit van de 

gemeenschap, verhalen worden door ons gedeeld in 

bijeenkomsten waarbij bezieling centraal staat. 

Functioneren & bezoldiging
De remuneratiecommissie van de raad van toezicht voert 

jaarlijks een beoordelingsgesprek over het functioneren 

van de leden van de raad van bestuur. In dit gesprek wordt 

daarnaast gesproken over onze bezoldiging. De bezoldiging 

is gebaseerd op de normen van de WNT-2, waarbij de 

maximale bezoldiging is gekoppeld aan klasse V. In de 

jaarrekening 2021 is de bezoldiging opgenomen. 
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b. Raad van toezicht
De raad van toezicht is een ondersteunende en kritische 

partner van de raad van bestuur. Daarbij en houdt de raad 

van toezicht de dialoog gaande over wat er nodig is om de 

kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de 

zorg zoals geleverd door ASVZ mogelijk te houden. Daarbij 

zijn zowel de leefwereld (kwalitatief) als de systeemwereld 

(kwantitatief) belangrijk. Het vereist balanceren tussen 

toezicht op leefwereld (kwaliteit van leven, kwaliteit van 

zorg en waarden) en systeemwereld (wetgeving, 

kwantitatieve normen en indicatoren).  De systeemwereld 

dient daarbij ondersteunend te zijn aan de leefwereld.

De middelen die de raad van toezicht gebruikt zijn de 

formele informatievoorziening vanuit de organisatie en het 

voeren van de dialoog: verdiepende vragen en begrijpen 

vanuit de concrete ervaring van de geleverde zorg. Dit 

vraagt kwetsbaarheid van bestuur en toezichthouders en 

deze kan alleen ontstaan in de ontmoeting met elkaar en 

allen die betrokken zijn bij de zorg. De raad van toezicht 

tracht via storytelling, werkbezoeken, informele 

ontmoetingen en een open opstelling naar stakeholders te 

ervaren hoe het werkelijk gaat met de zorgverlening, 

cliënten en medewerkers van ASVZ.

De raad van toezicht geeft kwalitatief toezicht vorm door 

bijvoorbeeld het gesprek te voeren over dilemma’s in de 

zorg en het laten presenteren van veel voorkomende 

problematiek en de toegepaste oplossingsrichting 

(ondersteund door storytelling) en de inhoud van diverse 

projecten en thema’s door de raad van bestuur en 

medewerkers van ASVZ. Dit vindt plaats in de 

vergaderingen van de raad van toezicht, in de commissie 

kwaliteit & veiligheid van de raad van toezicht, het 

inhoudelijk bespreken van klachten, het bezoeken van 

ASVZ-voorzieningen en via formele en informele contacten 

met stakeholders als de OR, de CCR, de identiteits-

commissie en familie- en verwantenverenigingen. 

Specifieke doelen voor 2021 waren:

• het blijven ondersteunen van de raad van bestuur tijdens 

de COVID-19-crisis;

• continuïteit in het bestuur door middel van het werven 

van een nieuw lid van de raad van bestuur;

• het ondersteunen van de raad van bestuur bij de 

ontvlechting van de samenwerking in de Carante Groep.

Samenstelling & bezoldiging
De raad van toezicht bestond in 2021 uit zes leden. Ook de 

bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is in 

2021 gebaseerd op de WNT-2, klasse V. Daarbij is 

afgesproken dat de raad van toezicht het advies van de 

NVTZ volgt. Er is zodoende niet gekozen voor de maximale 

vergoeding.

Commissies
De raad van toezicht heeft drie commissies, te weten de 

commissie kwaliteit & veiligheid, de financiële commissie 

en de remuneratiecommissie. Iedere commissie heeft een 

voorzitter. De commissie kwaliteit & veiligheid en de 

financiële commissie vergaderen enkele malen per jaar 

met de raad van bestuur. Bij de financiële commissie is ook 

de manager finance & control aanwezig. Als de 

jaarrekening en de managementletter worden besproken, 

is ook de accountant aanwezig. De remuneratiecommissie 

vergadert in principe een keer per jaar met de raad van 

bestuur. 

Opleiding
Enkele leden van de raad van toezicht hebben in 2021 

cursussen gevolgd, gericht op de eigen ontwikkeling en 

innovatie. Een overzicht van door hen gevolgde opleidingen 

is te vinden in het jaarverslag van de raad van toezicht, te 

vinden op asvz.nl.
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c. Centrale cliëntenraad
Centrale cliëntenraad
De centrale cliëntenraad (CCR) is formeel het 

aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de 

cliënten in de gehele organisatie. Zij ziet erop toe dat de 

kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Per januari 2022 

vormen de cliënten en verwanten samen de CCR. Zij 

adviseren de Raad van Bestuur. In 2021 namen zowel de 

voorzitter als twee leden van de CCR afscheid en werd er 

een nieuwe voorzitter van de CCR benoemd.

Sectorale cliëntenraden/regioraden
Daarnaast fungeren 15 sectorale cliëntenraden met 

cliënten, die zijn samengesteld per sector. Er zijn 5 

regioraden, die bestaan uit ouders en verwanten die de 

cliënten vertegenwoordigen. Zij bestrijken meerdere 

sectoren, en dienen als adviesorgaan voor de sector 

managers.

Lokale cliëntenraden
Deze cliëntenraden zijn samengesteld per (woon)

voorziening of dagbestedingslocatie.

Adviesvragen
De CCR heeft in het verslagjaar een advies (gevraagd en 

ongevraagd) uitgebracht aan de raad van bestuur over vele 

onderwerpen. Een kleine greep uit de onderwerpen:

• Advies inzake beleidsdocument Domotica

• Advies inzake Beleidsdocument nachtzorg

• Advies inzake klachtenregeling cliënten

• Advies inzake Wet Zorg en Dwang (WZD)

• Advies inzake Rookvrije zorg

• Advies inzake beleidsdocument Talentontwikkeling 

cliënten

• Advies inzake bevoegdheid risicovolle handelingen

Een uitgebreid jaarverslag 2021 van de CCR is te vinden 

op de website van ASVZ, www.asvz.nl.

d. Ondernemingsraad
Het jaar 2021 was een jaar waarin wederom veel aandacht 

was voor het COVID-19 virus. Hierdoor heeft de OR een 

groot deel van het jaar digitaal vergaderd. Ook stond dit 

jaar in het teken van de voorgenomen ontvlechting van de 

Carante Groep. Voor de OR zelf was de verkiezing 

belangrijk. Er waren veel aanmeldingen van kandidaten en 

daardoor konden medewerkers ook daadwerkelijk kiezen. 

Met als resultaat dat eind april 23 OR-leden zijn gestart. 

Daarnaast heeft de OR deelgenomen aan de 

wervingsprocedure van de nieuwe bestuurder, Jaap de 

Gruijter. In september werd hij welkom geheten in de 

OR-vergadering. In december heeft de OR afscheid 

genomen van de vertrekkende bestuurder, Wim Kos. 

Andere onderwerpen, waar de OR zich in 2021 over heeft 

gebogen, zijn: 

• beleid plaats en tijdsonafhankelijk werken: faciliteren 

thuiswerken 

• sociale paragraaf 2021-2023

• procesbeschrijving brandveiligheid 

• beleidskompas medewerkers en talentontwikkeling

• beleidsdocument interne audits

• beleid en procesbeschrijving vrijwilligers

• beleidsdocument arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

en onbepaalde tijd

• beleidsdocument regeling jaarurensystematiek

• beleid doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

• beleid studiefaciliteiten

• domoticabeleid 

• nachtzorgbeleid 

• verzekering vervoer cliënten met auto medewerker 

• integraal veiligheidsbeleid 

• beleidsdocument Wet zorg en dwang

• privacybeleid

• beleidsdocument bevoegd- en bekwaamheid bij 

risicovolle handelingen 

• ECD project - selectie en contractering leverancier

• Medicatieprotocol

• beleidsdocument inzetbaarheid van medewerkers 

• eigenrisicodragerschap (ERD) 

• beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag 

• beleidsdocument opvang en nazorg na een schokkende 

ervaring of ongewenste situatie 

• verpleegkundig steunpunten 2.0

• tijdelijke onderbreking lesdagen BBL

• voorstel uitbreiding terugbetalingsregeling leerling-

werknemers (BBL-leerlingen)
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ASVZ
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
0184 - 49 12 00
info@asvz.nl

Meer weten? www.asvz.nl


