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Ook dit jaar hebben we de ontwikkelingen binnen ASVZ opgeschreven. Volgens de 

bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg benoemen we waar we trots op 

zijn, maar ook de dingen die beter kunnen. Dit rapport biedt kwantitatieve informatie en 

krijgt extra diepgang door ‘verhalen’. We beschrijven wat er rond kwaliteit wordt gedaan en 

welke ontwikkelingen er spelen. Naar aanleiding van de reflectie van vorig jaar, is gekozen 

om het rapport bondiger te schrijven en de PDCA verbetercyclus beter te laten zien. 

Hoewel we bij ASVZ altijd denken in mogelijkheden, wil dat niet zeggen dat alles kan of 

lukt. De maakbaarheid van menswaardige zorg en ‘het gewone leven’ wordt vaak op de 

proef gesteld. Het afgelopen jaar al helemaal. Maar dankzij de veerkracht van onze 

cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers vinden we nieuwe mogelijkheden om de 

draad weer op te pakken. 

Dit jaar is Wim Kos, voorzitter raad van bestuur ASVZ, op 19 december na ruim 33 jaar 

met pensioen gegaan. In december heeft iedereen afscheid kunnen nemen tijdens een 

drive-through receptie. 

Per 1 september is Jaap de Gruijter het nieuwe lid van de raad van bestuur en is Hanneke 

Kooiman de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. 

ASVZ neemt deel in het samenwerkingsverband Carante Groep (CG). In verband met het 

voorgenomen besluit tot ontvlechting van Carante Groep bereidt ASVZ zich voor op het 

zelfstandig organiseren van de ICT dienstverlening.

Voorwoord
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Informatie ASVZ1

3.357
cliënten ondersteuning 

thuis

3.965
Aantal fte

3.164 
cliënten wonen en werken 

Cliënten

1) Peildatum is 01-01-2022

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. 

Aan mensen met een verstandelijke beperking, die 

voor korte of langere tijd van onze dienstverlening 

gebruik maken. In contact met onze omgeving laten 

we zien wat we doen en wat we kunnen. En vooral 

ook hoe we dat doen. Zo versterken we de 

verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, 

gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit 

doen we samen met bevlogen en betrokken 

medewerkers uit de praktijk. We zijn werkzaam in 

Zuid-Holland, Brabant en Utrecht.

Aanbod diensten

Ondersteuning Thuis

Dagbesteding

Wonen

Diagnostiek & Behandeling

5.339
Medewerkers

Medewerkers en vrijwilligers

2.306 
Vrijwilligers
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Cliënten

Werkgebied ASVZ

Schouwen-Duiveland

Reimerswaal

Tholen

Borsele

Kapelle

Scherpenzeel

Steenbergen

Moerdijk

Halderberge

Roosendaal
Rucphen

Etten-Leur

Drimmelen

Oosterhout

Breda

GeertruidenbergGeertruidenbergGeertruidenbergGeertruidenberg Heusden
Waalwijk

West-BetuwePapen-Papen-
drecht
Papen-
drecht
Papen-

Sliedrecht

GorinchemGorinchemGorinchem

Dordrecht
Altena

Zwijndrecht

BarendrechtBarendrechtBarendrechtBarendrechtBarendrechtAlbrandswaardAlbrandswaardAlbrandswaardAlbrandswaardAlbrandswaardAlbrandswaard

VlaardingenVlaardingenVlaardingenVlaardingenVlaardingenVlaardingenWestvoorne

NissewaardNissewaardNissewaardNissewaardNissewaardNissewaardHellevoetsluisHellevoetsluisHellevoetsluisHellevoetsluisHellevoetsluisHellevoetsluis

Goeree-Overfl akkeeGoeree-Overfl akkeeGoeree-Overfl akkeeGoeree-Overfl akkeeGoeree-Overfl akkee

Brielle

Pijnacker-
NootdorpNootdorp

Zoetermeer

Lansingerland

Leidschendam-
Voorburg

VoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschoten

ZuidplasZuidplas Gouda

RotterdamRotterdamRotterdamRotterdamRotterdamMaassluisMaassluisMaassluisMaassluisMaassluisMaassluisMaassluis
SchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedam

Bodegraven- 
ReeuwijkReeuwijkReeuwijkReeuwijkReeuwijkReeuwijk
Bodegraven- 
Reeuwijk
Bodegraven- 

HIA

Ridderkerk AlblasserdamAlblasserdamAlblasserdamAlblasserdamAlblasserdamAlblasserdamAlblasserdam

Hardinxveld- Hardinxveld- Hardinxveld- Hardinxveld- Hardinxveld- 
GiessendamGiessendamGiessendamGiessendamGiessendam

Bergen 
op Zoom
Bergen 

op Zoom
Bergen 

Woensdrecht

Zundert

Alphen-
Chaam

Baarle-
Nassau

Goirle

Hilvarenbeek

Gilze en RijenGilze en RijenGilze en Rijen

Dongen
Loon 
op Zand

Krimpenerwaard

Krimpen Krimpen Krimpen Krimpen Krimpen 
aan den aan den aan den aan den 
Krimpen 
aan den 
Krimpen Krimpen 
aan den 
Krimpen Krimpen 
aan den 
Krimpen 

IJssel

Capelle Capelle Capelle Capelle Capelle 
aan den aan den aan den aan den aan den 
Capelle 
aan den 
Capelle Capelle 
aan den 
Capelle Capelle 
aan den 
Capelle 

IJssel

Molenlanden

Hoeksche WaardHoeksche WaardHoeksche WaardHoeksche WaardHoeksche Waard

VijfherenlandenVijfherenlanden

OisterwijkTilburg

MOORDRECHT

ZOETERMEER

Plaatsen waar ASVZ 
woonlocaties heeft

Ouderinitiatieven

Ouderinitiatieven in oprichting

Gemeenten waar ASVZ 
ambulante begeleiding biedt

Gemeente

WADDINXVEEN

WERKGEBIED ASVZ

VLIJMEN

BERGEN OP ZOOM

LEIDEN

LEIDSCHENDAM

WESTLAND
’S GRAVENZANDE 

ALBRANDSWAARD

GOIRLE

OOSTERHOUT

VOORSCHOTEN

NIEUWERKERK 
AAN DEN IJSSEL

GOUDA

CAPELLE AAN 
DEN IJSSELSCHIEDAM

ROTTERDAMMAASSLUIS

VLAARDINGEN

HOOGVLIET 
ROTTERDAM

KRIMPEN AAN 
DE LEK

KRIMPEN AAN 
DEN IJSSEL

BARENDRECHT

BLESKENSGRAAF
ALBLASSERDAM

LEKKERKERK
LEERDAM

GORINCHEM
GIESSENBURGSLIEDRECHT

PUTTERSHOEK

DORDRECHT

DEN BOMMEL

HELLEVOETSLUIS

WAALWIJK

BERKEL-ENSCHOT

HAAREN

BREDA

RIJEN

DIESSEN

HALSTEREN

STEENBERGEN

UDEN

OISTERWIJK

MOERGESTEL
TILBURG

UDENHOUT

SPRUNDEL

POORTUGAAL
RHOON

VIANEN

BODEGRAVEN

ASV093 kaart gemeente-woonlocaties-ouderinitiatievenA3.indd   3 27-09-19   14:08

Onderwerp 2019 2020 2021

Medewerkers in aantal 5.058 5.121 5.339

Medewerkers in fte 3.727 3.748 3.965

Verzuim % (voortschrijdend) 5,94% 6,7% 7,7%

Verloop 13,13% 12,7% 13,2%

Medewerkers en vrijwilligers
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Terugblik corona jaar 2021 

Corona heeft de afgelopen twee jaar wereldwijd grote 

invloed gehad op het alledaagse leven. Dat was voor 

cliënten, hun verwanten en medewerkers van ASVZ 

natuurlijk niet anders. Soms werden de pijn en het verdriet 

onderdeel van het dagelijks leven. Wij zijn ons altijd blijven 

afvragen: Hoe zorgen we in tijden van afstand houden dat 

we toch dichtbij blijven? Met open blik kijken naar wat er 

wél kan en dat samen aanpakken. Dat zijn niet alleen 

mooie woorden, maar medewerkers en cliënten brachten 

ze ook in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn beeldbellen 

met familie, het werk naar de woning halen, 

beweegactiviteiten in en om het huis, online bingo avonden, 

acties voor zieke en eenzame mensen, nieuwe 

dagactiviteiten in en om de woning starten, cliënten en 

medewerkers die tips uitwisselen en elkaar een hart onder 

de riem steken.

Corona zet je stil, maakt je kwetsbaar. Dat biedt ook 

mogelijkheden. Om andere dingen te ontdekken en op een 

andere manier met collega’s samen te werken. Het geeft 

ook stof tot nadenken, een mogelijkheid om even stil te 

staan en te reflecteren.

• Nieuwe mensen ontmoeten via ABC-Date

Nieuwe mensen leren kennen, het kan ook in Corona 

tijd, bijvoorbeeld met ABC-Date. ABC-Date is een 

(online) platform waar cliënten in een veilige omgeving 

nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Ze kunnen 

bijvoorbeeld online chatten met elkaar. Niet iedereen 

kan zomaar lid worden, dus daarom is het een veilige 

omgeving voor cliënten. Klik hier voor de ABC-Date 

website. 

• Beeldzorg 

We vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in 

hun eigen omgeving kunnen blijven. Door corona 

hebben we de zorg anders moeten inrichten. Zoals het 

inzetten van beeldzorg. Eind 2021 hadden 426 cliënten 

een beeldzorg-account. We hebben ervaren dat er dan 

veel mogelijk is, zeker als je het kunt afwisselen met 

fysieke contacten.

Informatie die teamleiders hebben aangeleverd o.b.v. de 

vraag wat er beter kan:

“Wat betreft de huidige situatie rondom Covid-19 zouden 

we wat mij betreft meer naar de bewoners als individu 

kunnen kijken. De huidige maatregelen drukken hard op het 

leven van alle bewoners maar zij snappen/ begrijpen dit niet 

altijd. Wat mij betreft kijken we per individu/ woning naar 

wat passend is bij de huidige situatie rondom Covid-19. Zo 

kunnen we de zorgverlening hierop aanpassen en het leven 

voor elke bewoner in deze bijzondere situatie leefbaar, veilig 

en betrouwbaar houden.” 

— Teamleider

“Protocollen en procedures moeten gezien worden als 

richtlijnen om ze aan te passen aan het niveau van de cliënt 

en niet klakkeloos voor elke cliënt gebruikt worden zoals 

staat omschreven. Zoals mondkapjes dragen op de woning. 

Cliënten waar ik mee werk vonden dit echt afschuwelijk, 

niet huiselijk en niet menselijk. Niet elke doelgroep heeft 

dezelfde behoeften en we kunnen dus niet alle cliënten op 

dezelfde manier benaderen.” 

— Teamleider
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Samenvatting kwaliteitsrapport

Bouwsteen 1 De zorg voor cliënten – zorgproces rondom de individuele cliënt 

In 2021 hebben we een hoop dingen gedaan waar we trots op zijn. Er zijn ook dingen die beter 

kunnen en waar we aan gaan werken in 2022. In de samenvatting is per hoofdstuk te lezen 

welke punten dit zijn. Ook geven we aan welke punten voorrang krijgen (prioriteiten). 

Hier zijn we trots op/ 

dit gaat goed

Dit kan nog beter.  

Prioriteiten voor 2022

Dit gaan we ook nog doen

We zijn meer met elkaar in gesprek. 

We leren hier veel van

Wonen en werken leren van elkaar en 

blijven samenwerken

Starten van een Triple-C werkplaats in 

Gorinchem. En Triple-C borgen in 

onze systemen

Er zijn arbeidsmatige werkplekken 

binnen en buiten ASVZ

Alle IP’s op orde brengen De LACCS en HouVast methodiek nog 

meer verstevigen.

Dagbesteding sluit beter aan bij 

behoeften van cliënten

Aandachtspunten rondom de Wet 

zorg en dwang oppakken

Checken of nieuw beleid en/of nieuwe 

hulpmiddelen ook bij de achterban 

bekend zijn en goed werken

Cliënten zijn in contact gebleven door 

digitale middelen

Onderzoeken waarom de ernst van 

incident meldingen hoger scoort

Aandacht voor risicokaarten en 

incidenten van cliënten in het nieuwe 

ECD. 

Zorgtechnologie maakt de cliënt minder 

afhankelijk van begeleiders

Alle (nieuwe) medewerkers (intensieve 

zorg) volgen de weerbaarheidstraining. 

Inzet van ‘blended werken’ en 

zorgtechnologie verder verstevigen 

Cliënten beter begeleiden vanuit de 

mogelijkheden van mediawijsheid

Werken aan verbeterpunten 

binnenklimaatbeheersing 
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Bouwsteen 2 Wat vinden cliënten – onderzoek naar cliënt ervaringen

Bouwsteen 3 Medewerkers – zelfreflectie in teams 

Hier zijn we trots op/ 

dit gaat goed

Dit kan nog beter.  

Prioriteiten voor 2022

Dit gaan we ook nog doen

De medezeggenschap is goed geregeld  Meer oog voor diversiteit aan wensen en 

inzet van andere (digitale) middelen om 

cliënten te informeren

Een website over talentontwikkeling en 

vitaliteit ontwikkelen om inspiratie op te 

doen

De regioraden en de  CCR hebben 

contact gehouden met elkaar en met 

woningen

Cliënten begeleiden om hun kennis en 

ervaring ook in de praktijk in te zetten

Begeleiders beter toerusten om het 

gesprek aan te gaan over identiteit en 

zingeving

Er is een aanzet gemaakt om de 

verschillende raden meer met elkaar te 

verbinden

Ervaringsdeskundigen meer inzetten bij 

werkgroepen, trainingen en opleidingen

Samen met cliënten is het beleid 

talentonwikkeling geschreven

Inzichten en goede voorbeelden omtrent 

voeding delen

Tevredenheid cliënten en ouders/

verwanten

Hier zijn we trots op/ 

dit gaat goed

Dit kan nog beter.  

Prioriteiten voor 2022

Dit gaan we ook nog doen

We delen meer dilemma’s en 

verhalen om van te leren

Dialoogbijeenkomsten en reflectie beter 

organiseren met hulp van de toolbox

Opbrengen van een moreel beraad 

breder delen in de organisatie

Uitbreiding van hulpmiddelen om de 

bevlogenheid van medewerkers te 

versterken

Meer jaargesprekken houden Cliënten betrekken bij het inwerken en 

werven van medewerkers 

Het online on-board programma voor 

nieuwe medewerkers

Beleid werving en selectie verbeteren Meer leerlingen opleiden en behouden

Versneld ontwikkelen van Blended leren Inzicht in de vertrekredenen van 

medewerkers

Betrekken van begeleiders bij het 

schrijven van beleid en werkgroepen

Tevredenheid medewerkers Knelpunten van inzetbaarheid inzichtelijk 

hebben

Kennismakingsprogramma On-board 

Spoc 
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Bouwsteen 1:  
De zorg voor cliënten 

Terugblik op de doelen uit het kwaliteitsrapport 2020

Kleur Hoofdstuk Doelen 

1.1 Uitkomsten leiderschapsprogramma borgen door gesprek over visie en waarden terug te 

laten komen in overlegvormen en masterclasses op thema

1.1 Triple-C werkplaats met leerlijnen, reflectiebijeenkomsten, coaching methodisch 

neerzetten en borgen in kwaliteitssysteem.  

1.1 Verstevigen van LACCS en HouVast methodiek

1.2 Met het opstarten van de dagbesteding, de behoeften van cliënten goed inventariseren 

en op maat invulling geven aaneen zinvolle daginvulling/werk. En mogelijkheden voor 

arbeidsmatig werk binnen ASVZ. 

1.2 De verbeterde samenwerking tussen wonen en werk behouden. 

1.3 Inhaalslag individueel plan: betrokkenheid van cliënten bij het IP vergroten. 

1.5 Methodische cyclus t.a.v kwaliteitsrapportages verstevigen. In gesprek om te leren van 

elkaar. 

1.5 Evaluatie van kwaliteitsinstrumenten; wat is passend en helpen kijken naar de visie en 

waarden

1.6 Ondersteunen van cliënten bij gebruik van digitale middelen

1.7 Meer gebruik maken van combinatie tussen fysieke bezoeken en beeldzorg voor 

ambulante ondersteuning 

Zorgproces rond de individuele cliënt 
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1.1 Waarden gedreven werken op basis 
van missie, visie en waarden versterken 

Onze visie en waarden zijn samen met medewerkers die 

hier vorm en inhoud aan geven de basis van onze zorg en 

dienstverlening. Teamleiders, managers en orthopedagogen 

hebben in 2021 het programma waardengedreven 

leiderschap afgerond.  

De overlegstructuur is aangepast. Managers zijn in kleinere 

groepen met elkaar in overleg en ondersteunende diensten 

sluiten vaker aan. We zijn hierdoor meer met elkaar in 

gesprek over dingen die goed gaan maar ook de dingen 

die beter kunnen. Ook zijn er door ondersteunende 

diensten masterclasses aan negen nieuwe managers 

gegeven. Dit versterkt de horizontale verbindingen bij 

ASVZ. Vanwege de positieve ervaringen gaan we in 2022 

door met deze masterclasses. Dan kunnen alle managers 

zelf kiezen welke masterclass(es) ze willen volgen.  

Versterken zorginhoudelijke koers 
De zorginhoudelijke koers versterken we door middel van 

de Triple-C werkplaats én het verstevigen van de LACCS 

en Houvast methodiek. 

Triple-C werkplaats
Triple-C is een behandel- en organisatiemodel dat 

menswaardigheid bevordert. De drie C’s staan voor Cliënt, 

Coach en Competentie. Cliënten en coaches (begeleiders) 

bouwen met gezamenlijke, dagelijkse taken aan hun 

vertrouwensrelatie en competenties.

Triple-C richt zich op de menselijke behoeften. We laten 

ons niet (af)leiden door het uiterlijke gedrag van mensen, 

maar sluiten aan bij wat zij nodig hebben. Daardoor nemen 

spanningen, stress en probleemgedrag af, en kunnen 

cliënten het gewone leven ervaren.
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Met de Triple-C werkplaats bundelen wij onze kennis en 

ervaring en geven wij dit een duidelijke plek in onze 

organisatie. Daar krijgen ASVZ-collega’s permanente 

coaching en training en kunnen zij kennis en ervaringen 

uitwisselen.

Behandelaars, managers en teamleiders kunnen met 

vragen terecht bij de Triple-C werkplaats. In 2022 krijgt de 

virtuele Triple-C werkplaats ook een fysieke werkplaats in 

Gorinchem.

Om de Triple-C behandelvisie nog beter te borgen zijn in 

2021 de opleidingen gecertifi ceerd. Het derde Triple-C 

boek is uitgebracht. Tevens is het promotieonderzoek

rondom het model van Triple-C afgerond.

In 2022 gaan we Triple-C beter afstemmen in onze 

systemen, zodat medewerkers van ASVZ samen Triple-C 

kunnen vasthouden en verbeteren. Wil je meer informatie 

of contact met de Triple-C werkplaats? Stuur dan een 

e-mail triple-c@asvz.nl of kijk op de website van de Triple-C 

Werkplaats.

Verstevigen LACCS methodiek
Het doel van het LACCS-programma is een goed leven 

voor cliënten met ernstige verstandelijke meervoudige 

beperking. Om dit te bereiken moet het op alle vijf de 

LACCS-gebieden goed voor elkaar zijn. LACCS staat voor: 

Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en 

Stimulerende tijdsbesteding. 

Bron afbeelding. Laccsprogramma.nl, 

De Geeter en Munsterman.

In 2021 is de leergang EVMB aangepast. De leergang is 

nu ook voor ondersteunend begeleiders en teamleiders. 

Deze gemixte deelnemersgroep levert een brede kijk op. 

Ervaren talentontwikkelaars en trainers koppelen 

praktijksituaties aan de LACCS-methodiek.

Samen met ouders/verwanten gaan we in 2022 verder 

richting geven aan de LACCS-methodiek. We willen 

ontdekken waar de behoeften van cliënten liggen. Hoe we 

meer dagbesteding op maat kunnen bieden en of we meer 

zorgtechnologie kunnen inzetten.  

Verstevigen HouVast methodiek
HouVast is ontwikkeld voor gezinnen van ouders met een 

lichte verstandelijke beperking en stelt hen in staat om 

kinderen, met hulp van hun netwerk, veilig en ‘goed 

genoeg’ groot te brengen. HouVast wordt gebruikt binnen 

afdeling Ondersteuning Thuis. Orthopedagogen, 

pedagogische gezinsondersteuning en jeugd- en 

gezinsprofessionals zijn geschoold in de methodiek 

HouVast.

Om de methodiek nog steviger neer te zetten, gaan we in 

2022 samen met andere organisaties visitaties 

organiseren. Visitaties helpen ons om te kijken wat er goed 

gaat en wat nog beter kan.
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1.2 Dichtbij, zinvol arbeidsmatig werk
Bij het gewone leven ervaren hoort een betekenisvolle 

werk- en daginvulling. Voorgaande jaren hebben we ons 

sterk ingezet om arbeidsmatige werkplekken ‘buiten’ ASVZ 

te creëren. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen 

ASVZ met Blijdorp Rotterdam. Klik hier voor het filmpje. 

In 2021 zijn er binnen ASVZ meer plekken gecreëerd, waar 

cliënten ook met coronamaatregelen dichtbij, zinvol 

arbeidsmatig werk kunnen verrichten. Een aantal diensten 

zoals schoonmaak, groen activiteiten en een evenementen 

pool voeren we nu zelf of in gezamenlijkheid uit. Zo dragen 

we ook bij aan een meer duurzame en circulaire 

samenleving. Door cliënten in hun kracht te zetten, ervaren 

ze het werk als ‘zinvol’ wat bijdraagt aan de kwaliteit van 

leven.

Passend werk en dagbesteding 
Door de coronacrisis hebben we ervaren hoe het is als 

werk en dagbesteding voor cliënten deels wegvalt. We 

hebben geleerd wat belangrijk is voor cliënten. Dit heeft 

invloed op de beeldvorming van passend werk en 

dagbesteding. 

De behoeften van cliënten zijn in 2021 opnieuw in kaart 

gebracht. Sectormanagers hebben in samenwerking 

onderzocht of en hoe cliënten hun werk en dagbesteding 

anders willen. Om dat te inventariseren zijn 

‘werkgesprekken met cliënten’ en ‘wonen en werk sessies’ 

gehouden. 

• ongeveer 70% van de cliënten is tevreden met hun 

werk en/of dagbesteding

• ongeveer 25% was niet tevreden en wilde ander werk 

en/of dagbesteding of bijstelling

Bij de inventarisatie is gericht aandacht besteed aan 

individuele talenten, talentontwikkeling en 

scholingsbehoeften van cliënten. In de aanmeldroute voor 

werk en dagbesteding heeft de mogelijkheid tot 

talentontwikkeling en het inzetten van talenten een plek 

gekregen.

De samenstelling van de groepen is aangepast. Er is 

bijvoorbeeld meer diversiteit in de dagprogramma’s van 

ouder wordende cliënten in de intensieve sector en we 

voeren activiteiten in kleinere groepen uit. Op deze wijze 

sluiten werk en dagbesteding beter aan op individuele 

behoeften en zijn er minder irritaties en conflicten in de 

groep. Cliënten ervaren meer rust en veiligheid.

“Toen dagbesteding op de woningen werd verzorgd, werd 

duidelijk dat er een cultuur verschil is tussen wonen en 

dagbesteding. Wonen kan veel leren van dagbesteding en 

andersom. Samenwerking is het sleutelwoord. Het plakken 

van een dagbestedingsdienst aan een vroege dienst is 

prettig voor de dienstenreeks die je moet werken. Ook is 

aangegeven dat sluitingsdagen niet prettig zijn voor 

sommige cliënten. Begrijpelijk is het wel dat het team 

dagbesteding ook scholingen en teamdagen moeten 

kunnen volgen. Als oplossing draag ik aan; zet op die dagen 

medewerkers van wonen in, zodat cliënten continuïteit 

hebben.” 

— Teamleider wonen

‘Lieke en Lenneke gingen altijd met veel plezier naar 

de dagbesteding. Door corona viel hun vertrouwde 

dagstructuur weg. Dat was moeilijk voor ons allemaal. 

Ook voor de begeleiders. In korte tijd moesten zij  

samen zoeken naar een zo veilig mogelijke oplossing.’

Creatief op locatie

‘Lieke kreeg tijdens de lockdown dagbesteding in 

haar woning. Activiteitenbegeleiders vulden deze heel 

origineel in. Dat we toen niet op bezoek mochten ko-

men, was ingrijpend. Maar Lieke ging met enthousias-

me videobellen. Later kwamen de raambezoeken. 

Ook zorgde de begeleiding dat we bij de woning in 

de tuin konden zitten. Wel miste Lieke haar werk erg. 

Daarnaast vond ze het lastig om 24 uur per dag in de 

woning te zijn. Dus zijn we op zoek gegaan naar an-

der werk. Nu gaat ze naar het nieuwe dagbestedings-

gebouw op het ASVZ-terrein in Udenhout. Daar heeft 

ze het goed naar haar zin.’

Zoektocht thuis

‘Lenneke zou in het voorjaar verhuizen. In afwach-

ting van haar nieuwe woning woonde ze tijdens de 

eerste lockdown bij ons thuis. Het was flink zoeken 

hoe we deze drie maanden konden doorbrengen.  

Ze zat niet alleen ineens zonder werk en bij haar  

ouders. Ook had ze angst voor het virus. En ze miste 

haar medebewoners en andere cliënten. Daarom was 

ze erg blij met de telefoontjes van de begeleiders van 

haar dagbesteding. Die belden regelmatig om te vra-

gen hoe het met haar ging. Verder moesten we vooral 

zelf uitvinden hoe we de dagen overzichtelijk voor haar 

konden maken. Daarin miste ik de hulp van ASVZ wel.’

Nieuwe dagbesteding

‘Inmiddels woont Lenneke in haar nieuwe woning en 

werkt ze bij de kinderboerderij. Eerlijk gezegd had ik 

nooit gedacht dat het iets voor haar zou zijn; ze is niet 

echt van het vies worden. Maar ze heeft het verras-

send goed opgepakt. Mooi dat we het samen met 

de begeleiding en in overleg met Lenneke gewoon 

hebben geprobeerd. Mijn tip? Houd ook oog voor de 

cliënten die – door welke omstandigheden ook – bij 

ouders of familie wonen.’ •

'Ze miste 
haar  
medebewoners'

InZet over corona • juni 2021 7

BLIK VAN BUITEN

‘NIET OP BEZOEK  
KUNNEN, IS HEEL 
INGRIJPEND’

De dochters van Nel Hoogervorst, Lieke en Lenneke, 

krijgen allebei begeleiding van ASVZ. Hoe Nel de corona-

aanpak ervaart? ‘Ik kijk met bewondering naar de manier 

waarop ASVZ deze periode invult.’

ASV111 InZet magazine corona.indd   7ASV111 InZet magazine corona.indd   7 03-06-2021   16:5103-06-2021   16:51
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1.3 Individueel Plan (IP)
In 2021 moesten we soms IP-besprekingen verschuiven, 

digitaal of telefonisch houden of met een beperkt aantal 

betrokkenen. Voor 2022 gebruiken we onze ervaringen 

met deze ‘andere’ manieren om het normale ritme van de 

IP-besprekingen aan te houden. Daarnaast vergroten wij 

de betrokkenheid van cliënten bij het IP. 

Uitgangspunt is dat een cliënt bij het IP-gesprek aanwezig 

is, tenzij cliënten dit zelf anders willen. Samen met cliënten 

is een uitnodiging voor het IP-gesprek en een IP-agenda 

gemaakt. De cliënt nodigt uit wie hij of zij bij het gesprek 

wil hebben. We hebben de uitnodiging en agenda in 

cliënttijdschriften en in nieuwsbrieven aan teamleiders en 

orthopedagogen gepromoot. Daarnaast is de folder 

‘Individueel Plan – Eenvoudig uitgelegd’ geschreven.

Het is nog onvoldoende duidelijk of de informatie bij 

cliënten bekend is. Ook weten we niet of de betrokkenheid 

van cliënten bij het IP is vergroot. De achterban beter 

raadplegen na de inzet van acties is een leerpunt voor de 

toekomst. Dit pakken wij met samen met de centrale 

cliëntenraad op.

In 2022 start een pilot met ouders van cliënten met een 

ernstige verstandelijke beperking. Het doel is de 

betrokkenheid bij het IP te vergroten en te komen tot een 

gezamenlijk individueel plan. Ouders begeleiden hun 

kinderen een leven lang. Medewerkers kunnen veel leren 

van het verhaal van ouders.

“De bespreking van het individueel plan (IP) vindt plaats aan 

de eettafel in de woongroep van mijn zus. Samen met de 

teamleider, PB’er en iemand van de dagbesteding. Het is 

vooral nuttig om alles op een rijtje te zetten. Ik 

vertegenwoordig mijn zus die achteruit gaat door het ouder 

worden. We hebben afgesproken tijdens het IP-gesprek de 

dat ze binnenkort een dementie-test krijgt. Gezondheid en 

achteruitgang zijn altijd belangrijke gespreksonderwerpen. 

Mijn zus is naar een nieuwe dagbesteding gegaan die beter 

past bij haar levensfase. Voorheen zat ze bij de Foyer, dat is 

meer arbeidsmatige dagbesteding. Waar ze nu zit doen ze 

dingen als puzzelen, wandelen en creatief bezig zijn. Ze is 

daar tevreden over terwijl ik zelf verwacht had dat het 

misschien niet passend zou zijn. We hebben het ook over 

de toekomst gehad. Misschien moet ze verhuizen als ze 
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SmartWork gaat ervoor zorgen dat medewerkers van de 

primaire zorg sneller toegang hebben tot verschillende 

systemen. Rapporteren in het ECD of een melding doen 

wordt zo gemakkelijker. 

verder achteruit gaat. Daarvoor zijn binnen Vincentius ook 

mogelijkheden. Het ondertekenen van het IP ging een beetje 

rommelig. Na het gesprek waren we dat vergeten te doen. 

Dus ik kreeg de pagina die ik moest ondertekenen thuis 

gestuurd. Ik heb niet goed kunnen zien of er naar aanleiding 

van het gesprek aanpassingen zijn gedaan in het IP. Dat 

proces mag wel wat duidelijker.”

— Zus van cliënt, woonachtig op ASVZ locatie Vincentius in 

Udenhout, vertegenwoordiger van haar zus

Nieuw elektronisch cliëntdossier 
Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is dé plek waarin 

we alle gegevens bijhouden van cliënten die we nodig 

hebben voor goede zorg. ASVZ gebruikt nu PlanCare 2. De 

leverancier van dit ECD stopt met de ontwikkeling en 

ondersteuning ervan. Daarom is ASVZ begin 2021 gestart 

met een project voor een nieuw ECD. We hebben gekozen 

voor het ECD van leverancier Nedap. ONS heet het ECD 

(spreek uit als ‘O en S’). ONS is nieuw en dat zal voor 

iedereen weer wennen en zoeken zijn. Maar met fl exibiliteit, 

duidelijk afspraken en processen en goede begeleiding 

moet dat zeker lukken. In 2022 gaan wij samen aan de 

slag met de voorbereidingen om een succes van de 

overstap te maken.
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Leven in vrijheid - Wet zorg en Dwang (Wzd)
Zie voor eenvoudige tekst: https://www.asvz.nl/

media/170163/jaargids_leven-in-vrijheid.pdf

Met het Wzd stappenplan is het in sommige situaties gelukt 

om onvrijwillige zorg af te bouwen of minder belastende 

vormen van onvrijwillige zorg in te zetten. Door de overgang 

van BOPZ naar de Wzd is het niet mogelijk om hier cijfers 

van te noemen, want we zijn anders gaan registreren. 

“Het betrekken van deskundigen niet bij de zorg betrokken 

en onafhankelijke deskundigen zorgt ervoor dat er nieuwe 

invalshoeken komen die verdieping brengen in het overleg. 

Soms leidt het daadwerkelijk tot afbouw of stoppen van de 

maatregel. Soms niet, maar is er wel meer inzicht in de 

impact die onvrijwillige zorg kan hebben op de cliënt.” 

— Yvonne, Wzd-functionaris

De Wzd registraties verwerken we in ons ECD ‘Plancare 2’. 

Elk half jaar leveren we deze registraties aan bij de IGJ en 

voldoen we aan de richtlijnen. In 2021 is de Wzd commissie 

gestart met als belangrijkste doelstellingen het opstellen 

van het ASVZ Wzd beleid en de uitvoering toetsen op de 

wet- en regelgeving. De commissie toetst, signaleert en 

adviseert de raad van bestuur bij de uitvoering van de wet.

Aandachtspunten voor 2022: 

• We zien een stijgend aantal toepassingen van 

onvrijwillige zorg in de tweede helft van 2021. We gaan 

onderzoeken of deze toename komt door 

coronamaatregelen en of het al of niet gevolgd hebben 

van de weerbaarheidstrainingen verband houdt.

• We gaan de termijnen uit het Wzd stappen beter 

aanhouden. We kijken of er mogelijkheden zijn om met 

name zorgverantwoordelijken hierin beter te 

ondersteunen en wat het ASVZ Wzd-planbureau hierin 

kan betekenen.

• Er zijn twee klachten bij de landelijke klachtencommissie 

onvrijwillige zorg ingediend. 

• 1e verbeterpunt: het gebruik van het stappenplan beter 

documenteren.

• 2e verbeterpunt: binnen zes weken een IP opstellen met 

de minimaal daarvoor geldende onderdelen.

• 3e verbeterpunt: als er sprake is van onvrijwillige zorg bij 

opname, dan het stappenplan volgen met de gestelde 

termijnen en de juiste betrokkenen. En dit goed 

registreren in het ECD. 

• We gaan onderzoeken welke mogelijke alternatieven er 

zijn voor situaties waarbij sprake is van insluiten van 

cliënten in de nacht bij een wakende nachtdienst. Dit 

speelt bij 39 cliënten met onvrijwillige zorg en met 

verzet. De Wzd commissie stelt voor dat betrokken 

zorgverantwoordelijken en Wzd-functionarissen 

mogelijke alternatieven onderzoeken.

• Naast de verplichte E-learning gaan we meer aandacht 

geven aan deskundigheidsbevordering en 

vaardigheidstraining van medewerkers bij het toepassen 

van onvrijwillige zorg op locatie. 

• Inzet van managementrapportages zodat de driehoek 

teamleider, orthopedagoog en sectormanager de 

toegepaste onvrijwillige zorg kan monitoren.

• De coronaperiode heeft veel aandacht en tijd geëist van 

de ASVZ artsen. Dat heeft soms vertragend effect 

gehad op het doorlopen van de stappen van het 

Wzd-plan. 

• In het nieuwe ECD is het juist registreren van 

onvrijwillige zorg erg belangrijk. Een Wzd commissie lid 

is nauw betrokken bij het nieuwe ECD.

• Nieuwe cliënten en ouders voorzien van betere 

informatie over de Wzd .

Tijdens de coronaperiode heeft iedereen te maken gehad 

met beperkingen. Deze collectieve maatregelen waren 

geen aanleiding om voor individuele cliënten het Wzd 

stappenplan te doorlopen. De adviezen van de RIVM en 

diverse handreikingen voor zorgaanbieders waren 

richtinggevend voor de aanpak van ASVZ. Cliënten en 

ouders zijn meerdere keren in toegankelijke taal 

geïnformeerd over de stand van zaken en maatregelen. Bij 

navraag bleek dat cliënten en ouders dat wisselend ervaren 

hebben. Later was meer gerichte informatie per locatie 

mogelijk wat duidelijker ervaren werd. Voor individuele 

maatregelen is de Wzd en het volgen van het Wzd-

stappenplan het uitgangspunt gebleven.
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1.4 Leren van Melden Incidenten en risico-
volle situaties Personen (MIP)
Melden Incidenten en risicovolle situaties Personen = MIP

‘Goede zorg gaat om vertrouwen geven, ook na een 

incident’

Bij ASVZ willen we dat cliënten het gewone leven ervaren. 

Dat betekent dat er soms dingen niet goed gaan. Bij 

iedereen gaat er weleens wat mis. En als er iets mis gaat, 

MIP’en we. We MIP’en om te leren.

In 2021 zijn er 26.162 (bijna) incidenten gemeld. Dit is 

2,9% meer dan in 2020. Veel van de incidenten die we 

melden hebben geen letsel tot gevolg (63,7%).

In het meldformulier wordt gevraagd hoe het incident 

beleefd is. Dat scoort de medewerker op een schaal van 1 

tot 10. Jaarlijks stijgt de gemiddelde ernstwaarde die 

ingevuld wordt. In 2021 hebben we bij 57,1% van de 

meldingen een ernstwaarde van 5 of hoger ingevuld (2020, 

55,7%). De oorzaak van de stijging willen we onderzoeken. 

Agressie 
Het aantal agressie incidenten is gestegen. In 2021 gaat 

het om 61,8% van het totaal aantal meldingen (2020, 

61,1%). De MIP agressie commissie kijkt naar 

organisatiebrede trends in de agressiemeldingen en zoomt 

in op cliënt- en locatieniveau. 

Wat hebben we geleerd:

• Op locaties waar veel agressie gemeld wordt, hebben 

teams niet altijd (allemaal) een weerbaarheidstraining 

gevolgd. In 2021 konden trainingen niet altijd doorgaan, 

kwamen medewerkers niet opdagen of kon er niet 

fysiek geoefend worden met elkaar. Bij locaties waar de 

weerbaarheidstraining urgent was zijn deze zoveel 

Agressie

Medicatie

Vallen

Overige

MIP in 2021 (% van totaal)
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mogelijk gedaan. De veiligheid van cliënten en 

medewerkers is belangrijk. Wat we geleerd hebben, en 

als verbeterpunt voor 2022 hebben staan, is om in ieder 

geval de tweedaagse weerbaarheidstraining voor 

nieuwe medewerkers van intensieve groepen doorgang 

te laten vinden.

• Risicokaarten komen niet altijd overeen met de 

incidenten die we bij cliënten zien. Een verbeterpunt om 

gelijk met de inrichting van het nieuwe ECD mee te 

nemen.

Locaties zijn gevraagd wat succesfactoren zijn voor het niet 

of minder voorkomen van agressie. Corona (minder 

prikkels en overgangen), stabiliteit in het team en een 

passende groepssamenstelling zijn redenen voor minder 

agressie. 

In 2021 is gestart met een regio-overleg. Managers en 

orthopedagogen gingen met elkaar in gesprek over de MIP 

agressie cijfers en andere relevante zaken. Met als doel 

inzichten opdoen en leren van elkaar. 

Medicatie 
In 2021 hebben we 3.956 meldingen gedaan van 

medicatie incidenten en risicovolle situaties met medicatie. 

Dit zijn 13,9% meer meldingen dan in 2020. Het vergeten 

te geven van medicatie is net als andere jaren de grootste 

categorie binnen de medicatiemeldingen. 

Er is een infographic gemaakt met de belangrijkste tips om 

het vergeten van medicatie te voorkomen. 

De MIP medicatie commissie kijkt naar organisatiebrede 

trends in de medicatiemeldingen en zoomt in op cliënt- en 

locatieniveau. De commissie heeft locaties benaderd met 

veel en weinig medicatiemeldingen.

Het medicatiebeleid is verbeterd met behulp van feedback 

van het Instituut voor Veilig Medicatiegebruik (IVM) en de 

nieuwe handreiking ‘Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg’ 

(VGN, juli 2020). Informatie is nu makkelijker en sneller te 

vinden en is ingedeeld op type zorg. In 2022 gaan we het 

beleid implementeren.

Nieuwe inzichten door ‘MIP-cliënten’
Hoe mooi zou het zijn als cliënten zelf incidenten kunnen 

melden, zonder hulp van een begeleider? Deze wens komt 

vanuit de centrale cliëntenraad (CCR) van ASVZ. Cliënten 

willen zelf melden, zodat hun kant van het verhaal beter is 

gezien, hun verhaal is gehoord en ze samen met de 

begeleiding leren van het incident. Ook merken cliënten 

soms incidenten op die begeleiders niet zien of niet 

melden. Vanaf de start in januari 2021 deden 20 locaties 

mee aan de pilot. In totaal hebben 21 cliënten zelf een 

incident gemeld. In 2022 evalueren we de pilot.

Folder MIP cliënten

Vergeet jij weleens medicatie te geven?
5 tips van collega’s

Stel een alarm in op de groepstelefoon bij medicatie met een groot risico op vergeten  
(bv. tijdelijke medicatie of medicatie op een ongebruikelijk tijdstip).

Analyseer MIPs om patronen te ontdekken (bv. medicatie wordt vaak vergeten in de ochtend, wordt 
vaak vergeten bij een bepaalde cliënt, bepaalde soort medicatie wordt vaak vergeten)

Overleg met de arts (huisarts/AVG) of medicatie eventueel op een ander tijdstiip gegeven kan worden, 
zodat het beter aansluit op het dagritme van de cliënt en/of de kans op vergeten verkleind wordt. 

Als je samen met een collega werkt: bespreek voorafgaand aan de dienst wie er verantwoordelijk is 
voor het geven van medicatie. 

Kijk met de arts (huisarts/AVG) kritisch naar het aantal medicatiemomenten op een dag; wellicht kan 
dir teruggedrongen worden. 

1

2

4

3

5



Kwaliteitsrapport 202118

1.5 Kwaliteitsinstrumenten en 
kwaliteitssysteem
In de coronaperiode zijn kwaliteitsinstrumenten zoals 

interne audits en quickscanbezoeken minder ingezet. We 

zijn daarom gaan kijken wat de meerwaarde is van alle 

kwaliteitsinstrumenten en of dit beter kan.

Teamleiders, managers en orthopedagogen hebben 

stilgestaan bij de vraag: Als we eens alles loslaten wat 

helpt je dan om goede kwaliteit van zorg te leveren en om 

te verbeteren?

Deze vraag bracht de onderstaande wensen naar boven: 

• Makkelijkere systemen

• Minder verschillende audits

• Meer zeggenschap ervaren 

• Betere aansluiting van het instrument op de fase waarin 

een locatie zich bevindt

In 2022 gaan we aan de slag met deze wensen. Ook 

starten we in 2022 met een nieuw 

kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit systeem maakt 

inzichtelijk wat de klant van ASVZ mag verwachten en helpt 

om te toetsen of ASVZ aan alle verwachtingen voldoet. 

Verschillende onderwerpen, MIP, verbeteracties en 

documenten komen volgend jaar in één systeem. Dit geeft 

zorgmedewerkers meer overzicht en maakt het werk 

makkelijker.

Inzichten uit interne audits
Vanaf 1 januari 2021 is de auditplanning voor locaties 

aangepast. Een locatie bezoeken we voortaan 1 keer in de 

3 jaar Dit was 1 keer in de 2 jaar. We willen hiermee de 

door locaties ervaren audit druk verminderen. Er zijn 139 

interne audits afgenomen. De onderwerpen die we uit de 

audits en verbeteracties op locaties zien terugkomen, staan 

in de tabel hieronder aangegeven. 

Methodische cyclus verstevigen van de 
kwaliteitsrapportage
We zijn in 2021 meer met elkaar in gesprek gegaan over 

het verhaal achter de ‘cijfers’ uit de kwaliteitsrapportage en 

Power BI. Hiermee is de methodische cyclus verstevigd. De 

applicatie Power BI vat grote hoeveelheden data samen in 

begrijpelijke informatie. De applicatie helpt ons om op basis 

van data inzicht te krijgen en toe te passen. Het gesprek 

over cijfers is belangrijk om elkaar te bevragen en te leren 

van elkaar ‘wat valt je op als je naar de cijfers kijkt?’ We 

hebben dit een onderdeel gemaakt van de gesprekken 

tussen raad van bestuur en sectormanager. Daarnaast 

komt het terug in het managersoverleg, regio-overleg en 

het overleg met teamleiders

Uitkomsten Medewerkers TevredenheidsOnderzoek (MTO)

Trotspunten Wat kan beter 

Trots op het team en cliënten in coronatijd Communicatie, afspraken nakomen

Teamsamenwerking/samen sterk Administratieve taken, werken in verbeteren, werken met het 

jaarplan en de jaarplanner

Cliënten centraal ‘Wensen en behoeften’ Instabiel team, veel wisselingen, verzuim en het behouden van 

collega’s 

‘Er zijn’ voor cliënten - betrouwbaar team Werken in het ECD, IP’s en evaluaties, rapporteren op doelen

Gedrevenheid/verantwoordelijkheidsgevoel Op de juiste wijze feedback geven

Personele bezetting instabiel wel goede zorg en 

ondersteuning cliënten 

Teambuilding, verdieping en deskundigheid
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1.6 Mediawijsheid  
We maken (bijna) allemaal op een manier gebruik van 

internet en sociale media. Bijvoorbeeld om informatie op te 

zoeken, te gamen, fi lmpjes te bekijken of om contact te 

hebben met andere mensen. Leuk, maar soms ook lastig 

en eng. Cliënten zijn nu nog vaak te afhankelijk van 

medewerkers die het ook niet altijd weten en teveel focus 

leggen op de kwetsbaarheid van de cliënt en de negatieve 

aspecten van sociale media. Er kunnen dingen mis gaan, 

zoals verkeerde contacten of phishing, maar de digitale 

wereld gaat niet meer weg en is een thema van ons 

allemaal. Door meer te denken in mogelijkheden en kansen 

kunnen cliënten betere begeleiding krijgen. Door digitale 

middelen zijn cliënten tijdens de coronaperiode in contact 

gebleven met vrienden en familie en is voorzien in veel 

behoeften. Denk aan de online kerstviering en bingo en 

beeldbellen met familie en begeleiders

We gaan bestaande hulpmiddelen nog beter inzetten. Zo 

helpt het bordspel Mediajungle om aan bewustwording te 

werken en Mediadiamant om op verschillende manieren 

naar sociale media te kijken.

Op portaal is de pagina ‘Digivaardig’ in gebruik genomen 

met het doel om samen digitaal vaardiger te worden. De 

digicoaches stellen zich hier voor en helpen collega’s zich 

zelfverzekerder te voelen in de digitale wereld. Behalve met 

digicoaches wil ASVZ ook met digimaatjes in elk team 

gaan werken. Zo’n maatje is het eerste aanspreekpunt bij 

vragen of onzekerheid bij digitale taken.

Internet, Telefonie en Televisie
De vraag van cliënten naar internetfaciliteiten is de laatste 

jaren steeds groter. ASVZ wil in deze behoefte voorzien. In 

2021 is de dienst Internet, Telefonie en Televisie (ITT) 

gestart. Dit is de opvolger van de dienst Internet voor 

cliënten. ITT heeft een moeilijke start gehad, doordat nog 

niet alle externe diensten op orde waren. In de afgelopen 

periode is ondanks corona de verdere uitrol doorgezet. Alle 

openstaande aanvragen zijn ingevuld. 

Punten die nog beter kunnen: 

• Snellere activering van een dienst als er nog geen 

bestaande infrastructuur in de woning of bij de cliënt is;

• Verbeteren van het administratief mutatieproces bij 

verhuizing van de cliënt of beëindiging van de dienst;

• Meer duidelijkheid geven over maatwerk en/of 

mogelijkheden van de diensten.
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Bingewatchen
Een lange tijd achter 
elkaar afleveringen 

van een serie kijken op 
bijvoorbeeld Netflix. 

Catfish 
Iemand die op het internet 
nepprofielen aanmaakt en 
doet alsof hij of zij iemand 

anders is.  

Apps
Programma’s voor op je 
telefoon of tablet. Zoals 
Instagram of WhatsApp.

DM: Direct Message
Een privébericht tussen 

gebruikers op bijvoorbeeld 
Instagram of Facebook. 

Ben jij bekend met de woorden uit dit ABC? Of kan je woorden 
toevoegen? Praat erover met je begeleider en huisgenoten. 

Zo leren jullie samen over mediawijsheid! 

BELANGRIJKE 
WOORDEN OP EEN RIJ

  MEDIAWIJSHEID  

Emoticons
De afbeeldingen die je 

kan gebruiken tijdens het 
chatten via bijvoorbeeld 
WhatsApp of Facebook.

���

Gifje 
Een bewegend plaatje zonder 
geluid. Je kunt bijvoorbeeld via 
WhatsApp een gifje versturen.

Hashtag 
Een woord of meerdere woorden 

met daarvoor een hekje (#). Zo kan 
je berichten zoeken op social media. 
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Facebook
Een social media 

kanaal om je 
interesses te delen 

met je sociale 
netwerk. 

Instagram
Een social media 

kanaal om foto’s en 
filmpjes te delen met 

jouw volgers. 

XXX
Een X is in berichten 

een kus. 

17

Likes
Liken is aangeven 

dat je iets leuk vindt 
op het internet en 

social media. 

Kijkwijzer Online
Kijkwijzer Online geeft met 
pictogrammen aan hoe oud 
je moet zijn om een video op 

YouTube te kijken. 

Zoom
Een programma 

waarmee je kan videobellen.  
Net zoals Teams.

YouTube
Een website waarop 

je video’s kunt bekijken 
en publiceren.

WhatsApp
Een app waarmee je 
berichten, bestanden, 
foto’s en video’s kunt 

versturen. 

Vloggen 
Bij vloggen filmt een 
vlogger zichzelf in het 

dagelijks leven. En 
praat in de camera 
tegen de kijkers. 
WURL

Afkorting van Uniform Resource 
Locator. Het adres van een 

webpagina of bestand op internet. 

Reply
Reageren op een bericht. Of 

direct iets zeggen tegen iemand 
anders op social media.

Privacy
Op het internet en social 

media heb je recht op 
privacy. Let op wat je deelt 

én met wie.

Meme
Een foto, video of gifje 

met een grappige tekst. 
Memes worden verspreid 

via social media.

Nickname
Een zelfgekozen bijnaam 

op het internet. 

Online gamen
Het spelen van een game via 

het internet. Zoals FIFA, 
Call of Duty en Fortnite. 

Sexting
Het sturen van seksueel 
getinte berichten, foto’s 
of video’s via je telefoon.  

QR-code
Scan een QR-code met de 

camera op je telefoon of 
tablet. Dan opent direct een 
website, video of bestand. 

TikTok
Een app waarmee je jezelf 
kunt filmen terwijl je danst, 
zingt of playbackt. De korte 

video’s kan je delen.  

JOMO: Joy of 
Missing Out

Bewust minder online 
zijn. Je gaat bijvoorbeeld 

een dag niet op 
Instagram. Of zet je 
telefoon een dag uit.

��

OP INTERNET
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1.7 Zorgtechnologie en innovatie
ASVZ beschikt over een uitgebreid uitleenmogelijkheid van 

zorgtechnologische middelen zodat een zo breed mogelijk 

doelgroep kennis en gebruik kan maken van toepassingen 

zoals een robotknuffelkat en of een robotje die helpt bij 

herinneringen en een dagstructuur. De ervaringen worden 

gemonitord zodat we van elkaar kunnen leren wat werkt en 

voor wie. Neem eens een kijkje op de Eureka 

uitleenservice. 

Een ander voorbeeld zijn de informatieschermen op de 

groep die de eigen regie van de cliënten versterken door 

duidelijk en toegankelijke informatie over bijvoorbeeld wie 

er op de groep staan en wat er op de agenda en het menu 

staat. Het vermindert de afhankelijkheid van cliënten van 

begeleiding en minder administratieve druk voor 

begeleiders waarmee meer ruimte komt voor aandacht 

voor cliënten.

Daarnaast heeft ASVZ het initiatief ‘zorgtechnologie op 

maat’ ontwikkeld: In nauwe samenspraak met cliënt, 

begeleiders en betrokkenen worden specifi eke 

technologische oplossingen gezocht, verkend, toegepast 

en geëvalueerd. 

https://www.asvz.nl/media/170260/aanzet-2021-1.pdf

Beeldzorg en beeldbellen hebben mede door de 

coronabeperkingen een vlucht genomen. Voor de afdeling 

Diagnostiek en behandeling is in dat kader een ‘richtlijn 

blended werken’ ontwikkeld. Deze geeft behandelaren 

houvast en aanwijzingen over de toepassing van digitale 

oplossingen die de effi ciëntie en effectiviteit van 

behandelingen kunnen verbeteren. 

Naast bestaande toepassingen participeert ASVZ in de 

ontwikkeling van veelbelovende toepassingen die 

aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Zo werkt 

ASVZ samen met Garage2020 om de ontwikkeling van 

een robot te verwezenlijken die ouders met een LVB 

ondersteunt bij de opvoeding. Het perspectief en 

welbevinden van de cliënt staat daarbij steeds centraal.

Een ander initiatief is de ontwikkeling van gezondheidsapp 

‘b-appy’ in het samenwerkingsverband e-LVB (www.e-lvb.nl). 

Deze app geeft -met positieve gezondheid als onderlegger- 

duidelijke en visuele informatie, gericht op het op een 

aantrekkelijke manier vergroten van kennis en goed 

uitvoerbare acties om de gezondheid te verbeteren.

2022 staat in het teken van een verdere versteviging en 

concretisering van de visie van ASVZ op ontwikkeling, 

inbedding, beheer en monitoring van toepassingen van 

zorgtechnologie.”

4 AanZet | maart 2021

Hoe kan technologie het 
leven van ASVZ-cliënten 
beter maken? Het team 
van Zorgtechnologie op 
Maat zoekt naar slimme 

oplossingen voor alledaagse 
vragen. Zoals op deze 

woning aan de Touwbaan in 
Sliedrecht, waar bewoners 

nu voor het eerst zelfstandig 
rondrijden in hun rolstoel. 

‘Wat we ook doen; het werkt 
alleen als iedereen 

erachter staat.’  

‘NANCY HELPT NU MET 
VAN ALLES IN HUIS’

‘Zo, daar gaan we dan.’ Begeleider Caroline duwt Nancy’s 

rolstoel het vierkante plateau op. Nog even de gele knop op 

haar dienblad schroeven, en Nancy is er klaar voor. Ze drukt 

de knop in en meteen komt het plateau zacht zoemend in 

beweging. Rijden maar!

De 39-jarige Nancy woont aan de Touwbaan, op locatie 

Merwebolder. Tot voor kort kon ze zich niet zelfstandig door 

de woning bewegen; een begeleider moest haar rolstoel 

duwen. Maar dankzij het nieuwe AKKA-plateau kan Nancy 

nu wél zelfstandig rijden. Het AKKA-plateau is een plaat met 

wieltjes en een lichtsensor aan de onderkant, waar de rolstoel 

op wordt vastgezet. De sensor volgt een uitgestippelde route 

op de vloer; de gele knop is het ‘gaspedaal’.

Aan haar reacties te zien, is Nancy dol op het plateau: met 

vrolijke geluiden zoeft ze door de gang. Maar vergis je niet, 

dit hulpmiddel is méér dan een leuk speeltje. ‘Eten halen, was 

dragen, Nancy helpt nu met van alles in huis’, vertelt bege-

leider Caroline. ‘Ze rijdt bijvoorbeeld naar de koelkast, en wij 

leggen dan etenswaren op het blad. Alles gaat op haar tempo.’

Schot in de roos

Het AKKA-plateau is een voorbeeld van Zorgtechnologie 

op Maat, een nieuw initiatief van ASVZ. Kartrekkers zijn 

ergotherapeut Brenda Barbier en Tanja Dekker van Eureka, 

het expertisecentrum bij ASVZ op het gebied van zorgtech-

nologie. ‘In de dagelijkse praktijk ontstonden steeds vaker 

vragen waarop we geen pasklaar antwoord hadden’, vertelt 

Tanja. ‘Zo is Zorgtechnologie op Maat ontstaan.’

Ook het gebruik van het AKKA-plateau op de groep van 

Nancy ontstond door zo’n vraag. ‘We wilden Nancy en haar 

medebewoners meer regie en bewegingsvrijheid bieden’, 

Meer eigen regie dankzij Zorgtechnologie op Maat

‘SCHAF JE EEN 
HULPMIDDEL AAN, DAN 

MOET JE KIJKEN OF HET 
BIJ IEMAND PAST’

maart 2021 | AanZet 5

EEN DAG UIT EEN DAG UIT
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1.8 Externe samenwerking
Samenwerken in het sociaal domein
ASVZ werkt steeds meer in samenwerkingsverbanden met 

andere organisaties. Op deze manier kunnen we met elkaar 

een totaalpakket bieden waarin alle zorg en ondersteuning 

voor de gehele doelgroep is geregeld. We blijven goed 

kijken of er in een regio goede afstemming is tussen zorg 

in het sociaal domein en de langdurige zorg. Het werken in 

samenwerkingsverbanden vraagt goede afstemming en 

soms ook aanpassing van onze werkwijze. 

Samenwerking in een crisisondersteuningsteam 
Vanuit het programma ‘volwaardig leven’ vanuit het 

miniserie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) zijn 

we gestart met tien zorgorganisaties uit de regio Zuid-

Holland-Zuid en het zorgkantoor met een crisis 

ondersteuningsteam (COT). Het doel van dit team is om 

acute ondersteuning te bieden aan de zorg en 

dienstverlening van cliënten met complexe problematiek 

(bv verstandelijke beperking in combinatie met verslaving 

of psychiatrische problemen). De werkwijze kent nu een 

crisisregisseur die bepaalt per casus of ondersteuning of 

opname nodig is. Met deze aanpassing denken wij dat we 

het aantal crisisplaatsingen voor cliënten met een WLZ-

indicatie kunnen terugdringen. 

Wetenschappelijk onderzoek
We werken samen aan wetenschappelijk onderzoek met 

o.a. de Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo Tilburg 

University, VU Amsterdam en Erasmus Universiteit. Zo 

doen we promotieonderzoek naar E-health bij mensen met 

een verstandelijke beperking. En is in 2021 het 

promotieonderzoek naar de werkzame factoren van de 

Triple-C behandelmethodiek afgerond. 

1.9 Een duurzame omgeving creëren
ASVZ heeft de green deal duurzame zorg getekend.  

Bekijk deze vlog.

De deal betekent dat we werken aan het halveren van de 

CO2-uitstoot, het voorkomen van afval en het realiseren 

van een gezonde leefomgeving. 

In 2021 is iedereen bij ASVZ gevraagd om een 

duurzaamheidsactie voor 2022 op te zetten. Verminderen 

van afval, deel, leen of hergebruik van spullen, verminderen 

energie of water, eigen moestuin starten, duurzamer eten.  
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1.10 Huisvesting
Cliënten wensen huisvesting met eigen sanitair en zo 

zelfstandig mogelijk. Bij nieuwbouw is eigen sanitair 

inmiddels de norm. Daarom heeft ASVZ ook in 2021 

geïnvesteerd in woonvormen waar cliënten eigen sanitair 

hebben en mogelijk ook een eigen keukenvoorziening. Zo 

heeft ASVZ in 2021 locatie Arcadia in Capelle aan de 

IJssel, locatie Laning in Puttershoek, locatie Lombardijen in 

Rotterdam en locaties in Udenhout verbouwd om tegemoet 

te komen aan de wensen van cliënten. 

In 2022 brengen we in beeld welke locaties de komende 

jaren vernieuwd gaan worden. Wensen, hulpvraag en 

zorgbehoeften van cliënten blijven hierbij belangrijke 

aandachtspunten. Daarnaast is oog voor duurzaam bouwen 

en het beperken van de CO2-uitstoot. 

Binnenklimaatbeheersing
ASVZ heeft onderhoudscontracten voor alle installaties. 

Eind 2021 was er ruimte om een kwaliteitsinvestering te 

doen en in dit kader is een extra slag gemaakt door de 

oudere installaties een extra tussenreiniging te geven.

In 2021 is met verschillende medewerkers een werkgroep 

gevormd en zijn 12 locaties bezocht om het binnenklimaat 

te onderzoeken. In 2022 ronden we het verslag met de 

bevindingen en conclusies uit het onderzoek af en gaan we 

aan de slag met de verbeterpunten.

Bouwsteen 1 

Dit kan nog beter. Hier gaan we in 2022 aan werken

Starten van een Triple-C werkplaats in Gorinchem. En Triple-C borgen in onze systemen

De LACCS en HouVast methodiek nog meer verstevigen.

Wonen en werken leren van elkaar en blijven samenwerken

Alle IP’s op orde brengen

Checken of nieuw beleid en/of nieuwe hulpmiddelen ook bij de achterban bekend zijn en goed werken

Aandachtspunten rondom de Wet zorg en dwang oppakken.

Onderzoeken waarom de ernst van incident meldingen hoger scoort

Aandacht voor risicokaarten en incidenten van cliënten in het nieuwe ECD.

Alle (nieuwe) medewerkers (intensieve zorg) volgen de weerbaarheidstraining

Cliënten beter begeleiden vanuit de mogelijkheden van mediawijsheid

Inzet van ‘blended werken’ en zorgtechnologie verder verstevigen

Werken aan verbeterpunten binnenklimaatbeheersing
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Bouwsteen 2:  
Wat vinden cliënten

Terugblik op de doelen uit het kwaliteitsrapport 2020

Kleur Hoofdstuk Doelen 

2.2. Aandacht voor medezeggenschapsorganen, de onderlinge informatie uitwisseling en 

achterbanraadplegingen.

2.2. Informatie voorziening voor ouders en cliënten; onderzoek naar mogelijkheden voor 

differentie en digitale hulpmiddelen

2.3. Ontwikkeling van talenten van cliënten; aandacht voor scholing, ervaringsdeskundigheid, 

invulling van werk/dag besteding 

Onderzoek naar cliëntervaringen 

2.1. Medezeggenschap
Cliënten moeten kunnen, meedenken, meepraten en 

meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan. Dit staat 

in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden 

Zorginstellingen (WMCZ). Er is hard gewerkt aan de 

invoering van de WMCZ. Om de medezeggenschap zo 

goed mogelijk te regelen is de medezeggenschapsregeling 

opgesteld en is de samenwerkingsovereenkomst tussen 

CCR en de raad van bestuur door beide partijen 

ondertekend.  

De collectieve medezeggenschap kent drie 

organisatieniveaus: lokaal, sectoraal/regionaal en centraal:

Door de coronaregels zijn er nauwelijks fysieke 

bijeenkomsten geweest. Gelukkig was digitaal overleg voor 

met name de CCR wel mogelijk. Andere raden hadden 

door het ontbreken van een goede wifiverbinding, 

geschikte apparaten en digitale vaardigheden hiervoor 

minder mogelijkheden. Corona-ongemak heeft gezorgd 

voor minder bijeenkomsten van lokale cliëntenraden.

Om contact met de achterban te houden hebben leden van 

de regioraden gebeld met woningen, de cliënt- 

vertrouwenspersonen, de organisator van de 

coronatelefoon voor cliënten en met elkaar. Om het 

personeel te bedanken voor hun geweldige inzet en een 

hart onder de riem te steken zijn er door de CCR kaarten 

en mailtjes verstuurd. Ook voor het volhouden van cliënten 

is aandacht gevraagd.

3. De lokale
cliëntenraden (LCR) 
Treden op als aanspreekpunt 

voor de teamleiders op de 

locatie.

2. De sectorale 
cliëntenraden (SCR)  
en regioraden (RR) 
Treden op als adviesorgaan 

voor de sectormanagers

1. De centrale
cliëntenraad (CCR) 
Treedt als aanspreekpunt op 

voor de rvb als het gaat om de 

belangenbehartiging van alle 

cliënten in de gehele 

organisatie. 
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De ouder-verwantenvereniging (OVV) wil bijdragen 
aan een goede kwaliteit van zorg voor de bewoners 
van de Lingebolder, Merwebolder en de daarbij 
behorende buitenwoningen van ASVZ. 

De sector contactpersoon is hiervoor een belangrijke 

functie binnen de vereniging. Sector contactpersonen zijn de 

verbindende schakel tussen de groepsvertegenwoordiger, 

die bekend is met de woning, en het bestuur. Zij zijn nauw 

verbonden met één van de sectoren en/of locaties binnen 

het werkgebied van de OVV en hebben regelmatig overleg 

met de sectormanager. Zo worden zij geïnformeerd over het 

reilen en zeilen binnen de sector. Als dat nodig is, kunnen zij 

ondersteuning geven aan ouders/verwanten in het gesprek 

met teamleiders en/of sectormanagers bij problemen of 

andere zaken. Zij informeren en adviseren het bestuur. 

Binnen ons werkgebied hebben alle sectoren een sector 

contactpersoon. Kijk voor een overzicht op onze website: 

https://ovv.asvz.nl/onze-vereniging

Maar we blijven op zoek naar uitbreiding! Wij zetten 

(figuurlijk) de deur vast voor u open.

Sinds 2 jaar bestaat de CCR uit 2 deelraden. Naast de 
 verwanten is er een deelraad cliënten gekomen. Deze be-
staat uit 6 leden. Ze worden ondersteund door een coach. 
Tot voor kort was dit Bertina Spelt, zij heeft het opgezet 
en dat heeft ze heel goed gedaan, vertelt Iris Schoel, een 
van de leden van de CCRc. Ze legde alles altijd heel goed 
uit, het is een fijn mens en ik vind het jammer dat ze ermee 
stopt. Esther Terlouw neemt de coaching over.

Iris vindt het leuk en belangrijk om onderdeel uit te maken 

van de CCR. Het is een stukje betrokkenheid, mee kunnen 

praten. Dat is belangrijk, dat er over dingen gepraat wordt.   

En daarmee worden ook dingen bereikt. Zo draait er nu bij-

voorbeeld een pilot cliënten melden incidenten zelf. Dat is 

een van de voorbeelden die de CCR heeft aangekaart. 

In de coronatijd vergaderen we via Teams, dat was erg  

 wennen, maar nu gaat het goed. Zelf zit ik ook nog in de 

Lokale Cliëntenraad en Sectorale Cliëntenraad in mijn  regio. 

Het is belangrijk om contact met deze  raden te hebben.  

In deze tijd is dat moeilijker, maar we zoeken naar mogelijk-

heden. Hopelijk is er snel weer de mogelijkheid om live  

te vergaderen. 

SECTOR
CONTACTPERSOON,
BELANGRIJKE
SCHAKEL BINNEN
DE OVV!

IN GESPREK MET 
IRIS SCHOEL

Ik kan me voorstellen dat deze aanhef
bij u wat vragen oproept. Er had
ook kunnen staan: ‘Er is een tijd van
komen en een tijd van gaan’. Dan was
het helderder geweest: de schrijver
van deze column gaat ASVZ verlaten.
Inderdaad: per 1 mei zeg ik locatie
Vincentius gedag. Zoals vaak bij af-
sluiting van een periode, past een
terugkijken. Ik noem dat omzien. En
met alle recht: een dankbaar omzien!

Omzien naar elkaar is voor mij ook een
kernbegrip van geestelijke verzorging.
Of van pastoraat, zoals dat in meer
confessionele (met name christelijke)
kringen heet, zeker ook in Brabant, in
het ‘Vincentse’.

Een mens is per definitie medemens.
Hij of zij kan het niet alleen, en dat is
geen schande of tekort! Omzien naar
elkaar kan ons leven en de wereld
mooier en rijker maken. Soms ook
moeilijker, maar nog altijd de moeite
waard. Omzien naar elkaar is mede-
menselijkheid bij vreugde, verzet
en verdriet. Deze drie V-woorden
maken deel uit van mijn pastorale
vijf V’s. Deze drie ervaringen beleven

in Verbondenheid (= samen) en met
Vertrouwen, synoniem van geloven.
Met als basis: iederéén mag worden
gehoord, gezien, gekend en bemind.

Dat laatste heb ik steeds geprobeerd
uit te stralen in de 21 jaar dat ik hier
werkte. In vieringen, in gesprekken met
cliënten, medewerkers, familieleden,
vrijwilligers en andere betrokkenen.
En in tal van activiteiten. Ik heb veel
kunnen en mogen doen. Dus: dank
aan u, de lezer, de ander. En ook naar
de Ander, als God, hoe we God ook
benoemen of beleven. En dat gebeurt
gelukkig ook!

Kortom: vanuit een heel dankbaar
omzien, naar u en u allen, waar, hoe of
wie dan ook: alle goeds! Gods zegen.
En met een oprecht en geïnspireerd
vertrouwen in de toekomst. Een
hoopvol vooruitzien. Vincentius was,
is en blijft mij dierbaar. Wellicht tot
ziens. Adieu.

Dit was de laatste column van
Theo Bos op deze plek.

Bij ASVZ werken drie geestelijk
verzorgers: Theo Bos (Brabant,
06 - 48 13 13 91, tot 1 mei),
Arianne de Klerk
(Rotterdam, 06 - 51 21 82 96)
en Ellen Stierman
(Waardenland, 06 - 10 89 96 15).
Om beurten schrijven zij een
column over zingeving in de zorg.

DANKBAAR OMZIEN EN 
HOOPVOL VOORUITZIEN
Theo Bos

MIP = Melden Incidenten
en risicovolle situaties Personen
Samen met cliënten, collega's

en vrijwilligers geeft ASVZ vorm
aan de zorg. Het samen werken

aan een veilige omgeving is
hierbij belangrijk. Soms gebeurt
er (onbedoeld) iets vervelends of
risicovols. Incidenten en risico-

volle situaties melden we, het liefst
samen met de cliënt.

Er is een nieuwe wet mede-
zeggenschap (WMCZ 2018).

Medezeggenschap is dit jaar een
speerpunt in het jaarplan van ASVZ.

Elke cliëntenraad krijgt zijn eigen
medezeggenschapsregeling. Daarin

staan de afspraken die de raad
maakt. Bij medezeggenschap kom je
op voor de gezamenlijke belangen en

wensen van cliënten.

OVV/CCR ZIN IN ZORG

 Hopelijk geeft onze uitleg een goed beeld van de 

OVV. Bel of mail ons voor meer informatie over ons 

werk via 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl  

 Meer weten? www.asvz.nl/medezeggenschap.  

Wil je in cliëntenraden meepraten over zaken  

die cliënten aan gaan? Stuur een mail naar  

ccrasvz@asvz.nl of bel 0184 – 49 12 38.

20 AanZet | juni 2021

Interview met CCRv-leden: 

‘HET IS FIJN OM OP 
TE KOMEN VOOR 
DE BELANGEN VAN 
CLIËNTEN’

Kees de Bruine (voorzitter Regioraad Waardenland) 
en Nathalie Mooren (voorzitter Regioraad Rotterdam 
Rijnmond) zijn sinds juni 2020 lid van de Centrale 
Cliëntenraad deelraad vertegenwoordigers (CCRv).

Hoe vinden jullie het om lid te zijn van de CCRv?
Kees: ‘Zinvol, waardevol en intensief. Je hoort veel meer 

zaken en achtergronden. Je wordt nog meer betrokken bij 

de beleidsvorming  voor het welzijn van de bewoners.’

Nathalie: ‘Heel erg leuk, het is fijn om als CCRv zo nog 

beter voor de belangen van cliënten binnen ASVZ op te 

komen.’

Waar zou je meer over willen weten? 
Kees:  ‘Het meerjarenperspectief van huisvesting. Andere 

inzichten die huisvesting, dagbesteding en zorg met 

zich meebrengen en hoe daar door de organisatie op 

geanticipeerd wordt.’

Nathalie: ‘Nergens over, we krijgen informatie genoeg.’

Wat vind je het belangrijkste voor de cliënten? 
Kees: ‘Het welzijnsaspect; de kwaliteit van zorg die er voor 

de cliënt is en zinvolle dagbesteding.’

Nathalie: ‘Dat er goed voor de belangen van cliënten wordt 

opgekomen, aangezien zij er zelf vaak (wat) meer moeite 

mee hebben.’

Wat wil je vertellen over de Regioraad? 
Zowel Kees als Nathalie is blij met de voorzitter van de CCR. 

Hij steekt er veel tijd en energie in en heeft veel kennis van 

zaken. Een fijne samenwerking!

Kees: ‘Regioraad Waardenland is onderbezet en we zijn 

dringend op zoek naar één of meerdere nieuwe leden.’

Nathalie: ‘In de Regioraad zitten verwanten die opkomen 

voor de belangen van de diverse doelgroepen (cliënten) bij 

ASVZ. Zij zoeken nog nieuwe leden.’

 Wil je een keer ervaringen uitwisselen met een 
andere ouder of verwant? Stuur een e-mail naar 
Ouders voor Ouders: oudersvoorouders@asvz.nl

Op maandag 23 maart 2020 kozen wij ervoor om onze zoon 

tijdens de lockdown op Vincentius te laten. Ons niet realiserend 

dat hij pas op 23 mei voor de eerste keer weer thuiskwam. 

Gelukkig kon hij, met speciale toestemming, ons 40-jarig 

huwelijksjubileum meevieren bij ons thuis. Onze persoonlijke 

ervaring is dat het achteraf bezien allemaal toch nog soepel 

is verlopen. Net als vele anderen leerden wij moderne 

communicatiemiddelen zoals beeldbellen beter gebruiken. 

Het contact van bewoners met familie bleef erg belangrijk. 

Wanneer je zeven dagen per week doorbrengt met dezelfde 

groep mensen, vergt dat vooral veel inzet en inventiviteit van 

de begeleiding. En het kan niet genoeg gezegd worden, dat 

hebben zij met veel inzet en toewijding gedaan!

Tijdens de lockdownperiode heb ik regelmatig contact gehad 

met andere verwanten om te horen of ik soms meer informatie 

had dan zijzelf. Sommigen wilden gewoon een luisterend oor, 

vanwege het gemis van persoonlijk contact. En wanneer het 

contact met de begeleiding niet helemaal naar wens verliep, 

heb ik in sommige gevallen ook doorverwezen naar de coach 

ouders-verwanten. Nagenoeg alle situaties zijn hiermee 

naar tevredenheid opgelost. Vaak willen mensen simpelweg 

gehoord worden en het gevoel krijgen dat zij serieus genomen 

worden. Ook op dat punt hebben de medewerkers en het 

management hun uiterste best gedaan om dat voor elkaar te 

krijgen. Namens alle ouders/verwanten, dank daarvoor.

FAMILIEVERENIGING 
VINCENTIUS (FVV)
Terugblik op 2020 door Rinie Roosen,  
voorzitter Familievereniging Vincentius

 Wil je meer weten over wat de CCRv doet? 
Kijk op www.asvz.nl/medezeggenschap/ccr

FVV/CCR

2.2 Verbinding en informatievoorziening 
van de raden
Er zijn door het team cliëntzeggenschap klankbordgroepen 

georganiseerd voor leden van verschillende raden. Digitaal 

overleg bleek hier juist een uitkomst, omdat praktische 

zaken als reistijd en vervoer regelen niet nodig waren. Op 

deze manier is een aanzet gemaakt om de verschillende 

raden meer met elkaar te verbinden. 

Verder zijn in 2021 voorbereidingen gestart om alle SCR 

leden en coaches een training aan te bieden over waar 

staan we voor als SCR, betrekken van de achterban en 

verbinding met andere raden. De training ‘Cliënten naar de 

Top’ wordt gegeven in samenwerking met 

cliëntbelangenorganisaties LFB en LSR en start in de 

eerste helft van 2022. Zo zetten wij de succesvolle reeks 

‘Samen naar de Top’, ‘Sterk naar de Top’ en ‘Stevig naar de 

Top’ voort.

We blijven informatie vereenvoudigen waar dat kan of 

nodig is. Een nieuwe vorm was dit jaar een ‘vlog’ over de 

MIP om de SCR en de achterban te informeren en te 

raadplegen. Ook deelname van cliënten aan verschillende 

overleggen en werkgroepen is een praktische manier om 

te verbinden en te informeren.

Middels een enquête hebben cliënten hun mening over het 

bewonerstijdschrift gegeven. Het resultaat was wisselend, 

van elke week een uitgave tot het niet meer willen 

ontvangen van het tijdschrift. Het bewonerstijdschrift zal 

voortaan twee keer per jaar verschijnen. Het blijft zoeken 

naar welk middel geschikt is voor welke groep cliënten. Er 

komt meer oog voor de diversiteit aan wensen en de inzet 

van andere (digitale) manieren om cliënten te informeren.
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Alle bewoners van ASVZ 
hebben de nieuwe editie van het 
bewonerstijdschrift ontvangen. 
Dit keer past het tijdschrift bij de 
sportzomer van 2021. Zo kunnen 
bewoners hun eigen Olympische 
Spelen organiseren en medailles 
knutselen. Ook geven we tips over 
voeding en bewegen, en kwam de 
droom van Sharnely en Sjaak uit: 
zij mochten Feyenoord-voetballer 
Jens Toornstra interviewen. In het 
zomernummer staat ook informatie 
over de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz) en 
de Lekker Box (waarover je alles 
leest op pagina 4 van deze AanZet). 
Bekijk het bewonerstijdschrift eens 
met je kind of familielid!

 Wist je dat je het bewonerstijdschrift ook op 

internet kunt lezen én 

beluisteren? www.tijdschrift-asvz.nl 

ASVZ-videoclip:
Vier het leven
Heb jij ‘m al gezien? We maakten een videoclip

op het lied ‘Droom, Durf, Doe en Deel’ van

Marco Borsato. In de clip vieren bewoners en

medewerkers het leven. Woningen,

kinderdagcentra, dagbestedingslocaties en

afdelingen van ondersteunende diensten...

We vieren het feestje met heel ASVZ!

SAMEN NAAR DE TOP! 

Op 25 mei kregen tien cliënten van ASVZ hun diploma 

voor de training 'Samen Naar de Top’, onderdeel van het 

programma ‘Naar de Top’. Een knappe prestatie! De trainin-

gen worden gegeven in samenwerking met de Landelijke 

Federatie Belangenbehartiging (LFB), de belangenvereni-

ging voor en door mensen met een verstandelijke beper-

king. In een periode van twaalf weken werkten de cliënten 

aan hun persoonlijke groei en talentontwikkeling, zodat ze 

nu aan de slag kunnen als ervaringsdeskundige binnen 

ASVZ. Ze gaan samen met een coach trainingen geven aan 

andere cliënten. Zo gaan we samen naar de top!    

 Meer weten? Neem dan contact op met 

Bertina Spelt (senior coach cliëntzeggenschap 

en ervaringsdeskundige) via bspelt@asvz.nl 

ZOMERNUMMER
BEWONERSTIJDSCHRIFT
VERSCHENEN

KORT NIEUWS

2.3 Talentontwikkeling cliënten
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.

In 2021 hebben we samen met cliënten opgeschreven hoe 

we werken aan talentontwikkeling. ASVZ heeft 

verschillende keuzes voor cliënten als het gaat om scholing 

en talentonwikkeling. Zo kunnen cliënten een mbo-

opleiding op niveau 1 volgen. Of een training, workshop of 

cursus. Dit kan een cliënt zelf doen, maar ook als groep. 

Bijvoorbeeld de dagbesteding of het werk. Stichting Stras, 

sinds 2018 onderdeel van ASVZ biedt verschillende 

trainingen voor cliënten (zie www.stras.nl).

Informatie over talentontwikkeling is nog moeilijk te vinden. 

We gaan alle informatie op één duidelijke website 

weergeven. Als alles op één plek staat, kunnen cliënten en 

begeleiders hier inspiratie opdoen. Als laatste gaan we 

cliënten die graag een beroepsopleiding willen volgen of al 

gevolgd hebben, beter informeren over de mogelijkheden 

voor, tijdens en na de opleiding. Zodat cliënten na een 

opleiding of cursus de geleerde kennis en ervaring ook in 

praktijk kunnen brengen en daarbij begeleid worden.

2.4 Ervaringsdeskundigen
Bij ASVZ zijn steeds meer cliënten die hun eigen 

ervaringen inzetten. Zij vertellen onder andere aan 

persoonlijk begeleiders in opleiding hoe zij het vinden om 

begeleiding te krijgen, en over wat werkt en wat niet werkt. 

In 2021 zijn er in totaal 22 nieuwe ervaringsdeskundigen 

opgeleid. In totaal zijn nu 45 ervaringsdeskundigen 

opgeleid. Op de nieuwe website van talentontwikkeling 

komen de profi elen van de ervaringsdeskundigen te staan. 

Meer opgeleide ervaringsdeskundigen en betere 

vindbaarheid op de website helpen om in 2022 de 

ervaringsdeskundigen nog meer in te zetten bij 

werkgroepen, trainingen en opleidingen.

“Ik ervaar eigen regie hebben bij ASVZ als zeer prettig. Zelf 

keuzes mogen maken in mijn leven met hulp van ASVZ waar 

nodig vind ik ook zeer prettig. Nu de ervaringsdeskundigen 

meer een rol gaan spelen binnen ASVZ voel het voor mij als, 

ik hoor er nu echt bij. Ik mag mee denken over 

verbeteringen binnen ASVZ en mag mijn ervaringen delen. 

Nu krijg ik echt een doel in de maatschappij, mensen helpen 

met mijn ervaringen. Samen met ondersteuning van ASVZ. 

We doen niets alleen & samen staan we sterk!” 

— Cliënt
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2.5 Vitaliteit cliënten
Gezonde voeding, voldoende bewegen en je vitaal voelen 

draagt bij aan het welzijn van cliënten. Vitaliteit op het 

gebied van hoofd, hart, lichaam en ziel. Vitaliteit vraagt altijd 

aandacht. Er is al veel bij ASVZ, maar dit is niet altijd 

vindbaar op het moment dat iemand behoefte heeft aan 

inzicht en inspiratie. We onderzoeken de mogelijkheid om 

vitaliteit ook op de website van talentontwikkeling onder te 

brengen en zoeken verbinding met het themanummer 

‘InZet’.

Het stimuleren van sport en spel, het met elkaar langdurig 

toewerken naar een doel levert niet alleen bewegen op, 

maar zorgt voor zingeving, voor van betekenis zijn voor een 

ander, meedoen in de ‘gewone maatschappij’ en nieuwe 

vriendschappen opdoen. 

QUIRINE
  4 VRAGEN AAN...  

MEER VERHALEN VAN BEWONERS?
Ga naar www.tijdschrift-asvz.nl

BEWONER AAN HET WOORD

OP INTERNET

Je hebt in 2009 meegedaan aan de 
Special Olympics. Vertel!   
‘Ik heb op mijn 17e leren schaatsen in Zwitserland. 
Terug in Nederland ging ik op schaatsles. Dat ging zó 
goed dat ik bij de clubkampioenschappen tweede 
werd. Toen vroeg mijn coach of ik mee wilde doen op 
de 500 en 1.000 meter van de Special Olympics. 
Daar heb ik natuurlijk volmondig ‘ja’ op gezegd.' 

Hoe vond je het om mee te doen?  
‘Het was geweldig om mee te doen. Ik heb er mooie 
herinneringen aan overgehouden. Natuurlijk dat ik 
tweede ben geworden. Daarop ben ik zo trots als een 
pauw! Ook gaaf was de schaatsclinic van Sven Kramer.’ 

Schaats je nu ook nog?  
‘Ik schaats niet meer op hoog niveau. Dus ik 
vond het extra leuk dat we dit jaar op natuurijs 
konden schaatsen. Ik doe nu vooral PoleFit. 
En in de winter ga ik misschien snowboarden.’

Wil je nog iets kwijt? 
‘Zelf vind ik het heerlijk om te sporten. Het geeft mij veel 
energie. En het is gezellig om samen met anderen te 
sporten. Dus ga lekker sporten. Doe het gewoon!’

Wie: Quirine

Plaats: Udenhout

Wat: heeft meegedaan aan 

de Special Olympics  
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Gezonde voeding
Op de Perentuin en op Boerderij Nooitgedacht in 

Nieuwerkerk worden zoveel mogelijk groenten en kruiden 

geplant, deze worden verwerkt in ‘De Lekker Box.’ Er 

worden nu wekelijks 300 cliënten voorzien van een 

maaltijd. Er zijn woningen die meer dan vier dagen per 

week een bestelling doen. Er is iedere week een menu 

waaruit gekozen kan worden. Er wordt nu onderzocht hoe 

er meer woningen deel kunnen nemen. De woningen die 

mee doen, zijn erg enthousiast. Naast een gezonde en 

betaalbare maaltijd, levert het ook zinvol werk op. 

Het is nu te onduidelijk wat er wel en niet van 

voedingsbudget gekocht mag worden. Samen met een 

ervaringsdeskundige en diëtisten zijn we hiermee aan de 

slag. Door inzichten en goede voorbeelden meer te delen, 

kunnen we van elkaar leren.

4 AanZet | juni 2021

Wat doe je als je 
lunchroom maandenlang 
moet sluiten? Dan verzin 

je toch een nieuwe manier 
om je nuttig te maken! 

Op locatie Wielewaal in 
Rotterdam stellen cliënten 

sinds kort maaltijdboxen 
samen voor ASVZ-

woningen in de 
regio. Met verse groenten 

uit eigen tuin. ‘De kebab 
van oesterzwam was een 

groot succes.’

‘DEZE GERECHTEN  
ZIJN LEKKER  
ÉN GEZOND’

In de open bedrijfskeuken van lunchroom Lekker is Mark (36) 

hard aan het werk. Groenten snijden, producten inpakken, 

vitrines bijvullen; er is genoeg te doen. ‘Ik ben een echte 

allrounder’, zegt hij trots. ‘Wat er ook moet gebeuren, ik pak 

het meteen op.’ 

Toegegeven, de lunchroom ziet er anders uit dan je zou 

verwachten op een zonnige dag. De tafels zijn leeg, de 

zonneschermen naar beneden geschoven. Maar hoewel de 

horecagelegenheid maandenlang gesloten was, werd in 

de keuken intussen gewoon hard gewerkt. Alleen maakten 

de medewerkers nu geen lunchbroodjes voor gasten, maar 

ingrediënten voor de Lekker Box, een boodschappenpakket 

met maaltijden voor woningen van ASVZ.

Het idee voor de Lekker Box ontstond vorige zomer. 

‘Tijdens de eerste lockdown bereidden we kant-en-

klaarmaaltijden voor een paar woningen’, vertelt teamleider  

Marieke. ‘Ineens dachten we: waarom pakken we dit niet 

groter aan? De gewone dagbesteding kon niet doorgaan, dus 

we hadden tijd én handen genoeg.’

Verse producten

De maaltijdboxen zijn er nu in drie vormen. Er is een box met 

ingrediënten die je zelf moet bereiden, een variant waarbij de 

groenten al gesneden en voorgegaard zijn, en een box met 

verse maaltijden die je alleen nog maar hoeft op te warmen. 

Zo kan elke woning kiezen wat het beste past. 

Ook de moestuin in de wijk draagt een steentje bij: de 

groenten die ASVZ-cliënten daar verbouwen, worden 

gebruikt in de recepten. ‘We werken zoveel mogelijk met verse 

producten’, vertelt Mark. ‘Dat is niet alleen lekker, maar ook 

nog eens gezond. We maken van alles: pasta, ovenschotels, 

andijviestamppot en zelfs roti.’

Op locatie Wielewaal maken ze maaltijdboxen  
met groenten uit eigen tuin

EEN DAG UIT
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De Lekker Box heeft nog meer voordelen. Marieke: ‘Aan 

het eind van de middag hebben begeleiders het vaak druk 

met cliënten. Dan kan het ingewikkeld zijn om ook nog 

een gezonde en voedzame maaltijd op tafel te zetten. Onze 

recepten zijn makkelijk te maken, ook samen met bewoners. 

En je hoeft er niet eens voor naar de supermarkt.’

Met de medewerkers van de moestuin spreekt het keuken-

team af welke groenten eraan komen, zodat er minder  

verspild wordt. ‘Kropsla kun je niet invriezen. Maar tomaten en 

knoflook hebben we altijd nodig.’

Ieder z’n kwaliteiten

Samen met zeven andere cliënten staat Mark elke 

doordeweekse dag in de keuken. ‘Bij ons heeft iedereen 

z’n eigen kwaliteiten. De een is goed in recepten zoeken, de 

ander kan schoonmaken. We zijn echt een team. Dat vind ik 

het allerleukst: om onderdeel te zijn van een geheel, en het 

werk samen te doen.’

Hoe vinden bewoners de maaltijdboxen? Mark is in elk geval 

enthousiast. ‘Ik hoop dat mijn woning ze straks ook gaat 

bestellen’, zegt hij. Voor sommige anderen zijn de maaltijden 

ook wennen. Logisch, knikt Marieke, een bietenburger smaakt 

anders als je gewend bent om elke dag vlees te eten. ‘Maar 

de kebab van oesterzwam die we laatst maakten, was een 

groot succes. En bloemkool smaakt natuurlijk veel lekkerder 

als je ‘m zelf hebt verbouwd.’

Zinvol werk 

Wie ook zo’n Lekker Box wil, moet nog even geduld hebben: 

op dit moment draait een proef waar tien ASVZ-woningen 

aan meedoen. Maar de initiatiefnemers hebben al aanvragen 

voor alle locaties in regio Rotterdam. 

Komt het maaltijdpakket er straks voor heel ASVZ? Wél als 

het aan Mark en Marieke ligt. ‘Heel veel plekken zouden hier 

dagbesteding van kunnen maken’, aldus Marieke. ‘Zinvol 

werk, daar gaat het om. Als je weet dat jouw vers geplukte 

groenten verpieteren als je in bed blijft liggen, dan kom je er 

echt wel uit.’

In de keuken is de box intussen klaar. Alle ingrediënten zitten 

erin; tijd om ‘m naar de woning te brengen! Trots levert Mark 

de producten af bij de voordeur. ‘Eet smakelijk vanavond!’

Lunchroom 
Lekker

Ben je in de buurt van 
Rotterdam en heb je zin 
in een kop koffie, thee 
of lekkere lunch? Dan 
kun je op doordeweek-
se dagen van 9.00 tot 
16.00 uur terecht bij 
lunchroom Lekker op 
ASVZ-locatie Wielewaal 
(Aarnoudstraat 59). 
Cliënten en begelei-
ders werken er samen 
aan lekkere gerechten 
– van verse broodjes 
tot hippe sushi bowls. 
De lunchroom verzorgt 
ook hapjes, salades en 
taarten voor feesten en 
partijen. 
Meer weten? Bel naar 
010 - 283 44 47.

In het kort

Op locatie Wielewaal 

hebben ze iets nieuws: 

de Lekker Box.

Dat is een pakket 

met boodschappen 

en recepten.
 

Zo kunnen ASVZ-

woningen uit de regio 

zelf een gezonde 

maaltijd maken.

Bewoner Mark is al 

enthousiast!

EEN DAG UIT

 Wil je ook lekker 

aan de slag in de  

keuken? Op onze  

website vind je een 

recept voor roti. 

Scan de OR-code!

Identiteit en zingeving 
Iedereen heeft een eigen levensovertuiging en zoekt op 

een eigen manier naar zinvol leven. Dat vormt mede zijn 

identiteit. Begeleiders en geestelijk verzorgers 

ondersteunen cliënten hierin. Cliënten en medewerkers 

hebben in 2021 de film ‘Vier het leven’ gemaakt. Helaas 

konden de geplande kerstvieringen op diverse ASVZ-

locaties niet doorgaan. De geestelijk verzorgers hebben 

voor het eerst voor de hele organisatie een kerstviering 

opgenomen. Ze zijn hierbij geholpen door cliënten en 

vrijwilligers uit de verschillende regio’s. We hebben geleerd 

dat met hulp van digitale middelen veel mogelijk is. Ook zijn 

er verschillende thema’s uitgewerkt voor begeleiders. Dit 

scheelt veel voorbereiding en geeft ruimte om de focus op 

het gesprek met cliënten te leggen.

In 2022 zal er aandacht zijn voor het beter toerusten van 

medewerkers; hoe ga je in gesprek met cliënten en welke 

materialen zijn er om hierin te ondersteunen. Vanuit de 

organisatie is er behoefte aan een multiculturele en 

interreligieuze online jaarkalender. Deze kalender met alle 

speciale dagen zal in 2022 helpen om beter aan te sluiten 

bij de diverse behoeften van cliënten. 

‘WAT ER OOK  
MOET GEBEUREN, 

IK PAK HET  
METEEN OP’

juni 2021 | AanZet 5

EEN DAG UIT

https://www.asvz.nl/media/170394/aanzet-2-2021.pdf
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2.6 Ervaringen cliënten en ouders/
verwanten
ASVZ maakt gebruik van de vragenlijst van Customeyes. 

Dit is een VGN-erkend cliëntervaringsonderzoek. We doen 

dit onderzoek bij alle cliënten en ouders/verwanten. 

Het sturen van de vragenlijst is gekoppeld aan het moment 

van het IP gesprek. De persoonlijk begeleider stuurt de 

digitale vragenlijst op naar de cliënt.

Werkwijze onderzoek 
• Individuele resultaten bespreken met cliënt en ouders/

verwanten. Verbeteringen verwerken in IP en tijdens 

evaluatie voortgang bespreken.

Ontvangen vragenlijsten 2021 2017

Cliënten 2054 2621

Ouders/verwanten 1092 1613

Kan niet/wil niet 385 Niet beschikbaar

2021 2017

Algemene tevredenheid verblijf 

Cliënten 

76,2% (83,3% benchmark) 75,3%

Algemene tevredenheid 

verblijf Ouders en vertegenwoordigers

88,9% ((85,6% benchmark) 83,1%

Algemene tevredenheid Ondersteuning 

Thuis cliënten

95,7% (geen benchmark) 94,7%

Algemene tevredenheid Ondersteuning 

Thuis Ouders en vertegenwoordigers

87,7% (geen benchmark) 83,1%

Trots Aandachtspunten

• ondersteuning van begeleiders 

• ondersteuning bij contacten

• nieuwe dingen leren 

• gezondheid onderhouden.

•  op tijd informeren wanneer er iets verandert 

•  afspraken nakomen

•  omgang met vragen en problemen/procedure.

•  onderlinge communicatie van begeleiders 

Respons 2021

• In het bewonersoverleg en teamoverleg de resultaten 

bespreken: Wat gaat goed? Wat kan beter?

• In het sectoroverleg resultaten bespreken: Wat gaat 

goed? Wat kan beter?

In 2021 zijn er minder vragenlijsten ingevuld. Een 

verklaring kan zijn dat het onderzoek in de coronacrisis is 

uitgezet. Ook kan meespelen dat cliënten en verwanten 

eerder al meegedaan hebben aan het ervaringsonderzoek 

over de informatievoorziening omtrent corona.
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Bouwsteen 2

Dit kan nog beter. Hier gaan we in 2022 aan werken

Meer oog voor diversiteit aan wensen en inzet van andere (digitale) middelen om cliënten te informeren

Cliënten begeleiden om hun kennis en ervaring ook in de praktijk in te zetten

Een website over talentontwikkeling en vitaliteit ontwikkelen om inspiratie op te doen

Ervaringsdeskundigen meer inzetten bij werkgroepen, trainingen en opleidingen

Inzichten en goede voorbeelden omtrent voeding delen

Begeleiders beter toerusten om het gesprek aan te gaan over identiteit en zingeving
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Bouwsteen 3: Medewerkers

Zelfreflectie in teams 

Terugblik op de doelen uit het kwaliteitsrapport 2020

Kleur Hoofdstuk Doelen 

3.1 Meer leren van elkaar; zodra het kan inzet van extra uren voor scholing en reflectie. 

Verhalen delen via thema magazine voor medewerkers

3.2 Stimuleren van kijken naar morele dilemma’s (o.a. moreel beraad) en ontwikkel van 

moresprudentie

3.2 en 3.3 Extra ondersteuning en zorg voor medewerkers tijdens en na corona. In jaargesprekken, 

aandacht en waardering, coaching

3.3 Betrokkenheid cliënten bij werving en selectie vergroten

3.3 Inzicht krijgen in de reden van vertrek en ontevredenheid van medewerkers.

3.3 Meer aandacht voor de verschillende generaties medewerkers in relatie tot werken bij 

ASVZ

3.3 Talentontwikkeling medewerkers: oppakken en meer inzetten van blended leren

Reflecteren, Leren, 
ontwikkelen in 

Dialoog

dialoogbijeenkomst
terugkoppelen 

resultaten 
betrokkenen

teamreflectiereflectieverslag
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Moreel beraad 
In een moreel beraad bespreken deelnemers uit 

verschillende disciplines een ethisch vraagstuk aan de 

hand van professionele of persoonlijke waarden. Het doel 

is meer inzicht te krijgen in dilemma’s om samen een 

zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe goede zorg 

verleend kan worden.

In 2021 is 17 keer een moreel beraad gehouden. Er zijn 

verschillende thema’s besproken, waaronder handelen bij 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, medisch ethische 

kwesties, coronavaccinatie van zorgmedewerkers en 

weekendbezoek van cliënten naar ouders tijdens de 

coronapandemie. Het thema seksueel grensoverschrijdend 

gedrag heeft adviezen aan de werkgroep seksualiteit 

opgeleverd voor aanpassingen in de meldprocedure en de 

aanpak na meldingen.

Samen met de studenten van de Universiteit voor 

Humanistiek zijn we in 2021 een leeronderzoek gestart 

over moresprudentie. We willen de opbrengsten van een 

moreel beraad breder delen binnen de organisatie. De 

resultaten van het onderzoek volgen in 2022.

Acht medewerkers uit diverse sectoren en diensten gaan 

in 2022 een training tot moreel beraad gespreksleider 

volgen. Zo geven wij de zogeheten moresprudentie een 

stevige plek in onze organisatie.

Uitkomsten Reflectieverslagen

Wat gaat goed Wat kan beter 

Beeldbellen om contact te houden Elkaar aanspreken

Betrokkenheid team Communicatie 

Flexibiliteit team Feedback 

Gedrevenheid/verantwoordelijkheidsgevoel Op de juiste wijze feedback geven

Personele bezetting instabiel wel goede zorg en 

ondersteuning cliënten 

Teambuilding, verdieping en deskundigheid

3.1 Samen reflecteren; dialoogbijeen-
komsten en teamreflecties
Met elkaar stil staan, kijken waar we staan, om vandaar tot 

nieuwe beweging te komen. In alle hectiek van alle dag, 

draagt stil staan bij aan het werkplezier, het geeft een 

bepaalde focus. Dit doen we ook samen met cliënten en 

ouders/verwanten tijdens dialoogbijeenkomsten en dit 

levert nieuwe inzichten op. In ons verbeterportaal leggen 

we vast welke verbeteracties we oppakken. Elkaar 

ontmoeten is een eerste vereiste om te leren van elkaar. 

Helaas was elkaar ontmoeten in 2021 beperkt mogelijk en 

zijn er minder dialoogbijeenkomsten en teamreflecties 

geweest. In totaal zijn er 30 reflectieverslagen geschreven. 

In 2021 hebben we twee nummers van de ‘Inzet’ 

uitgebracht. Dit is het thema-magazine voor professionals 

van ASVZ. Hier delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk. 

En bespreken we in alle openheid dilemma’s die we in ons 

werk tegenkomen. Het eerste themanummer van 2021 

ging over corona en wat we ervan kunnen leren. Het twee 

thema magazine ging over zorgtechnologie en 

menswaardige zorg. 

Er is een toolbox ontwikkeld. Een box met allerlei spellen, 

modellen en kaarten om inspiratie te krijgen om de 

diagloogbijeenkomsten en teamreflecties te organiseren. 

De toolbox zetten we in 2022 in om reflectie op een meer 

methodische en structurele manier te organiseren.
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3.2 Bevlogen en betrokken medewerkers
Bevlogen en betrokken medewerkers zijn het meest 

belangrijk om goede zorg en dienstverlening te leveren. De 

coronacrisis vraagt het uiterste van medewerkers. We zien 

de veerkracht van medewerkers om te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden. Maar we zien ook de dilemma’s, de 

werkdruk en de zorgen die er zijn. Juist in deze tijden is het 

houden van jaargesprekken belangrijk.

Eind 2020 is de registratie van het jaargesprek en de 

speerpunten uit het gesprek vereenvoudigd, het kan nu 

digitaal. Dit maakt tevens dat rapportages voor managers 

beschikbaar zijn om goed te kunnen sturen op het houden 

van de jaargesprekken. Onze verwachting dat we hiermee 

in 2021 beter inzicht zouden hebben in de gehouden 

jaargesprekken is niet uitgekomen. Het is niet gelukt dat 

50% tot 70% van de medewerkers een jaargesprek heeft 

gehad. Ons vermoeden is wel dat niet alle gesprekken zijn 

geregistreerd. Dit punt krijgt in 2022 opnieuw aandacht. 

We zouden graag zien dat elke medewerker ieder jaar een 

jaargesprek heeft.

“Laat bevlogenheid geen bevlieging zijn”
We kennen allemaal de momenten waarop je iets extra’s 

nodig hebt om je werk met plezier te blijven doen. ASVZ 

heeft een ruim aanbod hulpmiddelen om medewerkers 

daarbij te helpen. In de toolbox jaargesprek zijn in 2021 

twee nieuwe menukaarten opgenomen die helpen om 

hulpmiddelen te vinden die passen bij de medewerkers.

In 2020 zijn zeven pilots werkplezier afgerond. In dit 

programma lag de aandacht op het versterken van de 

factoren die de bevlogenheid van medewerkers 

beïnvloeden. Het was een intensief traject, maar het heeft 

veel meerwaarde opgeleverd. Vandaar dat het programma 

werkplezier is opgenomen in de menukaarten. 

Er zijn twee menu’s om uit te kiezen:

Menu 1: Werkplezier voor het team

Menu 2: Jij en jouw werkplezier

Wat kun je zelf doen?
• Plan je jaargesprek met je leidinggevende
• Overweeg (loopbaan)coaching. Ontdek meer op Zlim
• Bezoek regelmatig ASVZvitaliteit.nl en meld je aan voor een activiteit
• Ontdek of je een gezonde werkplek hebt en vraag een werkplek

onderzoek aan op ASVZvitaliteit.nl (onder het kopje Beleid)

Ontdek trainingen op Zlim
Waar ligt je interesse? Op welke vlakken in je werk wil je je verder 
 ontwikkelen? Spelen er terugkerende thema’s waar je wat mee wilt doen?

Loopbaan
Training: Blik op de toekomst 

Elearning: Doel gericht werken; Kunst van het netwerken; Solliciteren met 
lef; Doen waar je blij van wordt; Ik wil die baan; Werkplezier.

Persoonlijke ontwikkeling
Elearning: Assertiviteit in het werk; Mentale kracht; Optimisme voor 
 beginners; De kracht van falen; Presenteren; onderhandelen; Talent 
 ontwikkelen; Leren feedback vragen; Feedback: zeggen waar het op staat; 
Sociale intelligentie; Leren innoveren; Goede voornemens; Hak die knoop 
door; Leiderschap; Tel tot 10: emotiemanagement; Lekker in je vel; Zet jezelf 
neer; NLP; Nu ik (assertiviteit voor beginners); Beïnvloeden.

Balans werk en privé
Training: Getting things Done

Elearning: Grip op je leven; Rust in je hoofd; Timemanagement;  
Het 80/20principe.

Ontspanning en stress 
Elearning: De kracht van slaap; Mindfulness; Leefstijl en slaap;  
Stress is fijn; Ban de burnout.

Financieel gezond
Elearning: Goed met geld; Schuldhulpverlening: schulden herkennen, 
bespreken en aanpakken.

Jij en jouw werkplezier

Samen met je team aan de slag? Dit kun je doen. 

• Werksessie werkplezier: praat in een interactieve teamsessie 
samen over werkplezier. Vragen als wat geeft ons energie en  
wat kost energie krijgen aandacht. Jouw HRadviseur begeleidt 
deze twee uur durende sessie.

• Toolkit jaargesprek: gebruik deze kaarten eens bij een 
 teamoverleg.

• Vlootschouw: krijg inzicht in de teamsamenstelling. Vraag jouw 
HRadviseur naar de  mogelijkheden.

Ontdek op Zlim
• Workshop Wat doet je leeftijd ertoe: diversiteit en generaties in 

teams en hoe je gebruik maakt van elkaars talenten.

Overweeg ook
• Coaches behandeling en weerbaarheidstrainers: ondersteunen 

bij begeleidingsvragen rond cliënten. Zo werk je aan een betere 
begeleidingsstijl en geef je het werkplezier een impuls.

• Kermis: maak op een ludieke manier een actie of jaarplan voor 
woning of sector. Vraag jouw HRadviseur naar de mogelijkheden.

• Ronde tafelgesprek: praat met collega’s en experts over  diverse 
thema’s. Het doel: ideeën verzamelen en acties plannen om de 
kwaliteit van zorg én het werkplezier een impuls geven.  Overleg 
met je manager of dit passend is. Je HRadviseur en de  functionaris 
Talentontwikkeling denken graag mee. 

Bespreek jaarlijks met jouw HR-adviseur en/of 
functionaris  Talentontwikkeling welke activiteit 
jouw team kan versterken.

Werkplezier 
voor het team
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3.3 Instroom medewerkers
In 2020 hebben we medewerkersprofielen en vlogs 

gemaakt. Deze vlogs geven een goed beeld van de 

verschillende mogelijkheden en cliënten doelgroepen waar 

iemand voor kan werken. In 2021 hebben we de profielen 

en vlogs ingezet om beter en meer gericht nieuwe 

medewerkers aan te trekken. Er zijn 754 zorgmedewerkers 

ingestroomd.

In 2022 starten we met kortdurende arbeidscampagnes 

die meer gebruik maken van de moderne 

communicatiemiddelen en sociale netwerken van 

medewerkers. Ook gaan we het beleid en proces rondom 

werving en selectie verbeteren.

In het kwaliteitsrapport 2020 stond het verbeterpunt ‘de 

betrokkenheid van cliënten bij werving en inwerken van 

medewerkers vergroten’ door het in de sectorale 

cliëntenraden en het bewonerstijdschrift aandacht te 

geven. Dit is niet gebeurd. Door corona is er weinig 

vergadert, maar we hebben het ook niet goed belegd, 

waardoor er geen vraag is gesteld om dit op te pakken. We 

gaan nadenken hoe we informatie over de betrokkenheid 

van cliënten willen ophalen en of er nog andere 

mogelijkheden zijn om cliënten meer te betrekken bij de 

werving en het inwerken.

Kennismakingsprogramma On-board Spoc 
Iedere nieuwe medewerker van ASVZ volgt het On-board 

kennismakingsprogramma. Spoc staat voor Small private 

online course: een kort durende onlinecursus waarin de 

deelnemer iedere week een aantal leerobjecten doorloopt. 

De deelnemer deelt zijn/haar inzichten met anderen 

waardoor hij/zij ook leert van de ideeën en inzichten van 

anderen. In vogelvlucht nemen we de nieuwe collega mee 

door ASVZ. Voor ASVZ was de SPOC een goed alternatief 

ontstaan in corona-tijd, maar vanwege het succes is het 

een blijvertje.

Opleiden van leerlingen
Met de krapte op de arbeidsmarkt blijft de lange traditie 

van ASVZ om mensen zelf op te leiden. Door zelf op te 

leiden versterken we onze visie. Leerlingen zijn van groot 

belang in de aanwas van nieuwe, gediplomeerde 

arbeidskrachten.

Om te groeien in het aantal leerlingen zien we 

onderstaande kansen: 

• Stagiaires beter in het zicht hebben om ze aan ASVZ te 

binden. Bieden van opleidingsperspectief en 

samenwerken met Talentontwikkeling is belangrijk. In 

2021 hebben 480 stagiaires een stageplek bij ASVZ 

gevonden.

• Werving van leerlingen intensiveren. Eind 2021, waren 

er 309 leerlingen.

• De drempel om voortijdig te stoppen met de opleiding 

verhogen en uitstroom van gediplomeerde 

medewerkers, kort na afronding van de opleiding te 

beperken.

Bron: AD.nl
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3.4 Behouden van medewerkers
Er is extra aandacht gegeven aan de zorgsectoren. 

Afgelopen coronaperiode hebben zij veel druk ervaren. 

Sectormanagers, teamleiders en aan de sector verbonden 

orthopedagogen hebben deelgenomen aan een 

tweedaagse bijeenkomst met een gevarieerd programma 

waar waardering voor hun inzet en ontspanning het doel 

was. Het thema was ‘Ontspannen en ontmoeten’. De dagen 

hadden verschillende gastsprekers, activiteiten en veel 

ruimte voor uitwisseling en netwerken. In totaal hebben 

ongeveer 400 personen aan deze dagen deelgenomen. Na 

afloop werd de teamleiders gevraagd iets te organiseren 

voor de locaties op het gebied van ontspanning. Daarvoor 

is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld.

Talentonwikkeling medewerkers 
Om het werken bij ASVZ boeiend te houden investeren we 

in het ontwikkelen van talenten van medewerkers. Door 

corona hebben medewerkers in 2021 veel minder 

trainingen en scholingen kunnen volgen.

Het aanbod van Talentontwikkeling is gelaagd opgebouwd. 

• Vanuit cliëntperspectief: de verplichte scholingen voor 

zorgmedewerkers om een stevige basis professionaliteit 

neer te zetten. Bijvoorbeeld de scholingen rond 

medicatie, weerbaarheid en kennis van de Wet zorg en 

dwang.

• Scholingen voor persoonlijke ontwikkeling en de 

mogelijkheid om ‘te groeien in de functie’.

• Scholingen gericht op verdieping op (zorg)inhoudelijke 

onderwerpen, zoals Triple-C, autisme, dementie, gedrag 

herkennen, dialoogtraining en het gewone gesprek (met 

ouders) etc.

In ZLIM, op het portaal van ASVZ, vinden medewerkers hier 

alle informatie over. Ook over de beschikbare e- learnings 

en e-books en podcasts.

Blended leren
Blended leren is in de coronaperiode versneld ontwikkeld. 

Een gedeelte live en online. Bij intervisiebijeenkomsten is 

de eerste kennismaking live. De vervolgbijeenkomsten zijn 

nu vaak online. De inzet van intervisie als reflectiemiddel is 

verdriedubbeld.

Kennismaking met de raad van bestuur voor nieuwe 

medewerkers is ook online. Nieuwe medewerkers 

gebruiken een digitaal prikbord (Padlet) om zichzelf voor te 

stellen. Het ‘On-board’ programma voor nieuwe 

medewerkers is ‘blended’, naast live zijn delen van het 

programma ook online te volgen.
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3.5 Tevreden medewerkers
Onderzoek naar de ervaringen van medewerkers is een 

mooi middel om te bepalen wat goed gaat en wat beter kan. 

In het 1ste kwartaal van 2021 is het onderzoek uitgevoerd. 

Iedereen mag trots zijn op de prachtige scores die zijn 

behaald. Op alle vier de hoofdthema’s is hoger gescoord 

dan in 2017 en hoger dan de benchmark. Voor wat betreft 

werkgeverschap hoort ASVZ bij de beste werkgevers.

Elke sectormanager heeft met het team over de resultaten 

van zijn of haar sector gepraat en heeft een actieplan 

opgesteld. Organisatiebreed zijn we aan de slag gegaan 

met acties om te werken aan het aandachtpunt welzijn en 

fit voelen én het vasthouden van de trotspunten werkplezier 

en ontwikkeling. 

Er is een verdiepende analyse uitgevoerd. De thema’s 

waardering, collega’s (verbinding), autonomie en werk-privé 

balans hebben het meeste invloed hebben op werkplezier 

en in negatieve zin op verzuim.

• Er is extra aandacht voor bovenstaande thema’s. Dit ook 

als vervolg op de pilot ‘werkplezier’ uit 2020 om 

bestaande instrumenten en middelen die medewerkers 

en leidinggevenden kunnen helpen en ondersteunen, 

meer onder de aandacht te brengen. Contact tussen 

medewerkers, leidinggevenden, HR-adviseurs en 

functionarissen talentontwikkeling is hierin belangrijk. 

Ook zijn er passende instrumenten om in te zetten; 

werksessie Duurzame Inzetbaarheid, coaching en 

instrumenten vanuit de Vitaliteitssite voor medewerkers.

• We hebben de workshop ‘Van werkstress naar 

werkplezier’ ontwikkeld voor teams die hoog op het 

thema ‘werkdruk’ scoren. 

Opnieuw heeft het generatie event niet plaats kunnen 

vinden. Hopelijk kunnen we in 2022 in dialoog met 

verschillende generatie en praten over hun loopbaan en 

tevredenheid bij ASVZ.

Hoofdthema Score 2021 Score 2017 Benchmark 

Bevlogenheid 8,1 7,9 7,8

Betrokkenheid 8,6 8,4 7,9

Werkgeverschap 7,8 7,7 7,4

Duurzame inzetbaarheid 7,4 7,1 7,2

Respons 64,3% 60,1% 49,2%
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Trotspunten Aandachtspunten

Werkplezier Welzijn, fit voelen

Ruimte voor ontwikkeling en groei Balans werk en privé bij teamleiders

Veiligheid om collega’s aan te spreken Er is een verschil in hoe leiderschap wordt ervaren in het 

primair proces en ondersteunende diensten

Fouten durven te benoemen Medewerkers niveau 4 en 5 (jeugd- en gezinsprofessionals) in 

het primair proces zijn kritischer en minder bevlogen dan 

andere medewerkers 

Personele bezetting instabiel wel goede zorg en 

ondersteuning cliënten 

Teambuilding, verdieping en deskundigheid

3.6 Medezeggenschap medewerkers
De Ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan 

van ASVZ. Medezeggenschap betekent meedenken en 

meepraten over het beleid van ASVZ. De OR houdt 

maandelijks contact met de locaties. Door middel van het 

betrekken van contactpersonen, sturen van een 

nieuwsbrief naar alle individuele medewerkers en 

achterbanraadpleging. In 2021 heeft de OR de achterban 

geraadpleegd over o.a. de ontvlechting Carante Groep, 

Plan van Aanpak ECD-project, voorstel uitbreiding 

terugbetalingsregeling leerling-werknemers en 

verpleegkundig steunpunten 2.0.

Kennis en kunde van begeleiders is belangrijk bij het 

maken van beleid of in werkgroepen. We zien dat er nu nog 

te vaak alleen teamleiders en managers aan tafel zitten, 

waardoor we het begeleidersperspectief onvoldoende in 

beeld hebben. We willen als organisatie ook vaker zelf 

goed georganiseerde achterbanraadplegingen houden om 

vanuit een bredere blik naar beleid te kijken en meer 

draagvlak te creëren bij het invoeren van het beleid.

3.7 Uitstroom medewerkers
In de huidige arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang 

om te investeren in duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en hen te binden aan de organisatie. Om hier 

gerichte acties op in te kunnen zetten, is informatie nodig 

over de redenen waarom medewerkers besluiten de 

organisatie te verlaten. In het verleden hebben we deze 

informatie opgehaald door aan medewerkers te vragen een 

korte vragenlijst in te vullen. De respons bij deze werkwijze 

was echter te laag om een goede, representatieve analyse 

te kunnen maken.

We willen beter doorgronden wat de redenen zijn voor 

vertrek. Daarom starten we in 2022 met een nieuw 

systeem van gestructureerde exitinterviews om de 

uitstroom van medewerkers te monitoren.

3.8 Arbo, verzuim en inzetbaarheid
Arbeid en gezondheid staan breed in de belangstelling. Zo 

ook binnen ASVZ. Daar is ook alle reden toe, want 

inzetbaarheid heeft te maken met je fit voelen en vitaal zijn. 

Een gezond, veilig en prettig werkklimaat draagt hieraan bij.

Verzuim 
Het verzuim binnen ASVZ is stijgende. Ziek zijn en uitvallen 

vanwege een coronabesmetting of vanwege uitgestelde 

behandeling hebben opnieuw bijgedragen aan een hoger 

verzuim. Om nabijheid te kunnen bieden hebben we 

voldoende inzetbare medewerkers nodig. We willen daarom 

graag het verzuim terugdringen. We streven naar een 

voortschrijdend verzuimpercentage, verzuim over afgelopen 

12 maanden, dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde. 

We zitten nu onder het landelijk gemiddelde, maar een 

stijgend verzuim geeft meer verstoring van de continuïteit 

van zorg en meer druk bij medewerkers.

Verzuim% 12 maanden 

voortschrijdend   

2020: 6,7%

Verzuim% 12 maanden 

voortschrijdend   

2021 7,44%

Landelijk gemiddelde 2021 7,58%

In 2022 gaan we met onze adviseur Falke & Verbaan de 

resultaten uitwerken van de in 2021 uitgevoerde scan, om 

de knelpunten van inzetbaarheid goed inzichtelijk te krijgen. 
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Op basis van de knelpunten bepalen we de vervolgstappen. 

Daarnaast ontwikkelen we een programma waarin 

leidinggevenden succeservaringen delen met collega’s over 

hun aanpak om het verzuim terug te dringen; leren van 

elkaar.

Een gezond rooster draagt zeker ook bij aan het 

werkplezier van medewerkers. We zien dat roosters niet 

altijd goed in elkaar zitten, niet efficiënt zijn wat voor 

onnodige piekbelasting zorgt. We communiceren roosters 

niet altijd tijdig genoeg. Dit kan voor druk zorgen die niet 

nodig is. Er is een taakgroep ‘inzetbaarheid’ gestart om te 

zorgen voor optimale inzetbaarheid van medewerkers en 

om te zorgen dat uitgevallen medewerkers weer duurzaam 

inzetbaar worden.

“Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat er vast 

personeel op de groep staat. Door ziekte/corona komt er 

wel vaker meer druk op het rooster te staan. Hierdoor kan je 

alleen komen te staan of met een uitzendkracht. Aan de 

voorkant wordt er gezond geroosterd maar door ziekte/

corona wordt er toch vaak overgewerkt of extra diensten 

gewerkt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze roosters 

ook bij ziekte/corona gezond blijven?” 

— Teamleider

Risico inventarisatie & Evaluatie
In de Arbowet is omschreven dat elke organisatie in 

Nederland een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

moet hebben en aan welke voorwaarden deze moet 

voldoen. ASVZ houdt met elk team afzonderlijk een RI&E-

interview. Het team krijgt hierdoor zelf zicht op wat goed 

gaat en wat verbetermogelijkheden zijn.

In 2021 werden er in 52 teams RI&E interviews gehouden. 

Door corona was het vrijwel onmogelijk om interviews op 

locaties te doen. Om de RI&E wel doorgang te laten vinden, 

is in de eerste helft van het jaar een digitaal instrument 

ingezet.

De vier onderwerpen waar de meeste verbeteracties op zijn 

uitgezet: 

1. MIP: Aandachtspunt om bij elk incident een MIP-

formulier in te vullen.

2. Overleg: Aandachtspunten; houden van jaargesprekken, 

teamreflectie en feedback geven.

3. Psychosociale arbeidsbelasting: Aandachtstspunt is 

werkdruk door (nog) niet ingevulde vacatures, verschil 

tussen het aantal FTE ‘op papier’ en werkelijk inzetbaar, 

toenemende zorgvraag cliënten en de corona 

maatregelen.

4. Bedrijfshulpverlening (BHV): Aandachtspunten: het 

driemaandelijks invullen van de BHV-checklist, niet 

voldoende BHV’ers

Onderwerpen met de minste verbeteracties: agressie, 

fysieke belasting en biologische agentia.

Bouwsteen 3 

Dit kan nog beter. Hier gaan we in 2022 aan werken

Dialoogbijeenkomsten en reflectie beter organiseren met hulp van de toolbox

Opbrengen van een moreel beraad breder delen in de organisatie

Meer jaargesprekken houden

Beleid werving en selectie verbeteren

Cliënten betrekken bij het werven en inwerken van medewerkers

Meer leerlingen opleiden en behouden

Betrekken van begeleiders bij het schrijven van beleid en werkgroepen

Inzicht in de vertrekredenen van medewerkers

Knelpunten van inzetbaarheid inzichtelijk hebben
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Reflectie van de CCR op 
kwaliteitsrapportage 2021
Het jaar 2021 stond ook weer grotendeels in het teken 

van corona. Ondanks alle beperkingen die veel van de 

Raad van Bestuur, de cliënten en medewerkers hebben 

gevraagd, laat deze rapportage goed zien dat we hier met 

elkaar het beste van hebben gemaakt. 

Zorg cliënten
De cliënten herkennen zich in de punten die goed gaan. 

Wel merken zij op dat begeleiders en cliënten elkaar nog 

beter moeten leren begrijpen.

Agressie 
Het aantal agressie incidenten is gestegen. We gaan alle 

nieuwe medewerkers een weerbaarheidstraining geven. 

Wordt er ook een meting gedaan na de 

weerbaarheidstraining?

Zorgtechnologie 
De CCR steunt de ontwikkeling op het gebied van 

zorgtechnologie, maar wil wel de kanttekening maken dat 

we de menselijke kant van de zorg niet uit het oog mogen 

verliezen. 

Medezeggenschap
Wat ging goed, contact met de achterban
Door de corona regels zijn er bijna geen fysieke 

vergaderingen geweest. Zowel de regioraden als de CCR 

hebben voornamelijk digitaal vergaderd. Hierdoor was het 

lastig om contact met de achterban te houden. In de 

rapportage staat dat de CCR heeft gebeld met de 

woningen, dit is echter door de leden van de regioraden 

gedaan. De CCR heeft contact gehouden door het sturen 

van een kaartje naar de woningen.

Bij 2.1 staat dat door het ontbreken van een goede wifi 

verbinding sommige raden tijdens corona minder 

mogelijkheden hadden om contact te blijven houden. Maar 

we missen als verbeter punt: sterkere wifi.

Wat ging niet goed 
Verbinding en informatievoorziening van de raden

Zowel de cliënten als de verwanten herkennen niet dat er 

meer verbinding is tussen de verschillende raden. Op dit 

vlak is nog een hoop te verbeteren. 

Wat kan beter in 2022 (bouwsteen 2)
Cliënten vinden brandveiligheid erg belangrijk. Niet op alle 

woningen worden brandoefeningen gedaan.

Medewerkers (bouwsteen 3)
Wat kan beter 
Cliënten vinden dat begeleiders minder op hun mobiele 

telefoon moeten zitten tijdens het werk. Ook vinden zij het 

belangrijk dat er meer persoonlijk begeleiders en 

teamleiders zichtbaar zijn op de werkvloer.

Zelfreflectie
De leden herkennen niet dat er meer verbinding is tussen 

de verschillende raden. Het afgelopen jaar is gewerkt aan 

een nieuwe structuur waarbij de CCR bestaat uit cliënten 

en verwanten en niet meer uit twee deelraden. Ook is er 

gekozen voor een onafhankelijke voorzitter. We gaan dit 

jaar werken aan het versterken van de medezeggenschap 

en de verbinding tussen de raden. 
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Reflectieverslag OR op 
kwaliteitsrapportage 2021
Algemeen  
Het rapport geeft goed weer wat er in het afgelopen jaar 

allemaal is gebeurd, en dat is nogal wat. Denkend aan 

bijvoorbeeld het afscheid van Wim Kos en de komst van 

Jaap de Gruijter. De coronatijd heeft ons veel gekost, maar 

heeft zeker ook geleid tot nieuwe inzichten. De extra 

verhalen en links naar websites maken het levendiger en 

prettig leesbaar. We zijn blij met de waardering die er in 

wordt uitgesproken over de inzet van medewerkers. We 

zien over het algemeen goed terug wat er verbeterd kan 

worden maar missen hierin de manier waarop dit gaat 

gebeuren. Hoe kan de medewerker de uitkomsten van dit 

rapport in zijn dagelijkse praktijk ervaren? 

 

1.1 Waarden gedreven werken op basis van missie, 
visie en waarden versterken 
ASVZ heeft een mooie visie die meestal leidend is, maar in 

coronatijd zijn er wel wat schrijnende situaties geweest 

door de adviezen en maatregelen vanuit de overheid die 

haaks stonden op de visie van ASVZ 

m.b.t. eigen regie. Hierin had meer aandacht gegeven 

kunnen worden aan de visie om een menswaardig bestaan 

in stand te houden.   

 

1.2 Passend werk bij dagbesteding 
De samenstelling van de groepen is aangepast. Er is 

bijvoorbeeld meer diversiteit in de dagprogramma’s van 

ouder wordende cliënten in de intensieve sector en we 

voeren activiteiten in kleinere groepen uit. Op deze wijze 

sluiten werk en dagbesteding beter aan op individuele 

behoeften en zijn er minder irritaties en conflicten in de 

groep. Cliënten ervaren meer rust en veiligheid. 

Het is goed dat er op groepen gekeken wordt naar kleinere 

groepen waarin rekening wordt gehouden met de 

individuele behoeftes van de cliënt en zijn interesses, 

echter zien we ook nog dat dit niet de norm is. Nog steeds 

grote groepen, waarbij een vrijgekomen plek wordt 

opgevuld door een willekeurige cliënt, zonder te kijken of 

dit past of geschikt is. Met alle gevolgen voor zowel de 

cliënt als de medewerker. 

 

1.3 Medewerkers krijgen komende tijd steeds meer te 
maken met digitale toepassingen. ONS i.p.v. ECD, 
Smartwork, MFA 
Het is nodig dat er een nieuw ECD komt, ook begrijpen wij 

de noodzaak van andere digitale toepassingen als 

bijvoorbeeld MFA. Medewerkers worden niet altijd 

meegenomen in deze ontwikkelingen en ervaren hierdoor 

alsof alles zomaar ingevoerd wordt (tekenend hiervoor is 

de wachtrij op 4 april rondom de MFA). 

 

Leven in vrijheid - Wet zorg en Dwang (Wzd) 
Er zijn verhalen rondgegaan dat de Wzd met betrekking tot 

de coronamaatregelen niet werd toegepast. Cliënten 

werden bijvoorbeeld onder dwang getest. We hebben 

hierbij niet gezien dat er aandacht is geweest middels 

communicatie op portaal of iets dergelijks.  

 

1.6 Internet, Telefoon en Televisie 
Wij vinden dit een mooi streven, echter blijft bij ons de 

vraag hoe het kan dat 2 jaar na de corona er nog steeds 

geen mogelijkheid is tot het gebruik van Teams 

(vergaderen) op ASVZ laptops/computers. Dit mag alleen 

met een privécomputer. En dan is het nog meer behelpen 

wanneer je cliënt gebruik wilt maken van een overleg via 

Teams en zelf geen telefoon heeft. Dan voel je je als 

medewerker ‘verplicht’ om je privécomputer af te geven. Dit 

hoort een organisatie o.i. niet van hun medewerkers te 

vragen, maar te faciliteren. 

 

1.8 Een duurzame omgeving creëren 
In 2021 is iedereen bij ASVZ gevraagd om een 

duurzaamheidsactie voor 2022 op te zetten. Verminderen 

van afval, deel-, leen- of hergebruik van spullen, 

verminderen energie of water, eigen moestuin starten, 

duurzamer eten. Wij zien graag de uitkomsten en 

verbeteracties hiervan terug.  
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3.2 Bevlogen en betrokken medewerkers 
Goed om te zien dat het inzicht er is; onze verwachting de 

50 à 70% jaargesprekken te halen is niet uitgekomen Voor 

ons blijft van belang dat de focus niet alleen ligt op het 

houden van de jaargesprekken, dan wordt ons inziens het 

doel gesystematiseerd.  Wanneer de aandacht uitgaat naar 

Verbinding, Autonomie, Ontwikkeling (staat in een 

piramide) ontstaat er een bredere basis waardoor het 

jaargesprek meer vorm krijgt voor een ieder. 

 

3.3 Instroom medewerkers - Opleiden van leerlingen 
Mooi om te lezen dat we nog zoveel leerlingen en 

stagiaires kunnen werven. 

Bij het opleiden van stagiaires is het van belang dat er 

goede begeleiders zijn en dat de stagiaires niet de 

oplossing van personeelstekort dienen te zijn. Te vaak 

gebeurt het dat een stagiaire aan zijn/haar lot wordt 

overgelaten. Wanneer een stagiaire goed begeleid wordt 

voelt hij/zij zich meer verbonden aan de organisatie en is 

de kans groter dat hij/zij blijft. 

 

3.4 Behouden van medewerkers 
Het thema ontspannen en ontmoeten is voor ongeveer 

400 personen in 2 dagen vorm gegeven 

(leidinggevende functies). Wij zien graag dat het gevoel 

wordt gegeven dat er net zoveel aandacht voor de 

medewerkers is. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is 

gesteld is een schril contrast hiermee, en dan ook nog te 

bedenken dat lang niet iedere werknemer dit heeft gehad. 

Dit verdient aandacht. 

 

3.6 Medezeggenschap medewerkers 
We willen als organisatie ook vaker zelf goed 

georganiseerde achterbanraadplegingen houden om vanuit 

een bredere blik naar beleid te kijken en meer draagvlak te 

creëren bij het invoeren van het beleid. 

Dit lijkt ons een goed idee, het lijkt ons wel handig om op 

de een of andere manier hierin samen te werken of 

afspraken te maken zodat we mensen niet dubbel 

bevragen. 

 

Bouwsteen 3 medewerkers 
Wat kan beter? 
Beleid werving en selectie. 

Inzicht in de vertrekredenen van medewerkers 

Inzicht in knelpunten van inzetbaarheid 

Wat gaan we doen?  
Betrekken van begeleiders bij het schrijven van beleid / 

werkgroepen samenstellen 

 

Als OR kunnen we hierin meedenken en aan meewerken.  
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Samenvatting
De externe consultatiecommissie van het kwaliteitsverslag 

over 2021, een vol Corona-jaar, is onder de indruk van 

zowel de inhoudelijke als de procesmatige opbouw van het 

verslag en de verbinding met de beleefde praktijk: een 

mooi en toegankelijk verslag. Het verslag biedt naar de 

inschatting van de consultatiecommissie een goede 

afspiegeling van de ervaren kwaliteit van zorg binnen 

ASVZ. Uit het verslag en de ontmoeting met medewerkers, 

cliënten en hun verwanten, komt een betrouwbaar en 

gezond-kritisch kwaliteitsdenken en kwaliteitsgerichtheid 

naar voren. Dat wordt onderbouwd met kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek. Vooral trof ons de positieve 

uitstraling van de medewerkers en cliënten zelf, als een 

uitdrukking van tevredenheid over de zorg en 

ondersteuning die ASVZ weet te realiseren. In het verslag 

van ASVZ treffen we de pijlers van zorgkwaliteit die door 

de branche VGN zijn geformuleerd, te weten: de kwaliteit 

als methodisch proces, de persoonsgerichte zorg en 

cliëntervaringen, de betrokkenheid van verwanten en de 

reflectieve kwaliteit. Aan deze elementen wordt recht 

gedaan en ze maken tegelijk op een goede wijze duidelijk 

waar het om gaat: de ervaringen van cliënten, ouders en 

verwanten en medewerkers staan centraal. 

De opzet van het verslag van ASVZ is helder en geeft 

steeds een verbinding met de in het voorgaande jaar 

beoogde doelen, welke behaald zijn en welke nog niet. We 

zien binnen ASVZ dat er integraal sprake van een 

onderbouwde visie in verbinding met de praktijk. Steeds 

wordt gezocht naar hoe het beter en anders kan. Dat laat 

een stevige ontwikkeling- en leerkracht zien, met oog voor 

wat er speelt binnen en buiten het veld van de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Dat geldt vooral 

ook de zorg voor medewerkers, een thema dat ASVZ ter 

harte gaat. Men wil dit vooral ook samen doen! Zo 

ervaarden we ASVZ als een gedreven organisatie. Het 

maakt het mogelijk om lastige kwesties te adresseren, te 

volgen en te verbeteren op cliënt-, medewerker- en 

organisatieniveau. Uit verslag en ontmoeting wordt duidelijk 

dat ASVZ juist ook schurende kwesties thematiseert en 

aanpakt en is er aandacht voor complexe ethische vragen. 

Dat geeft een positieve indicatie voor de veiligheid binnen 

een organisatie en maakt dat het kwaliteitsverslag geen 

PR-verhaal wordt. 

We sluiten af met enkele aandachtspunten, zoals: Corona, 

de omschakeling naar ONS, de inzet van methoden (Triple 

C, Laccs, Hou Vast), een onderbouwing van het Wzd-beleid, 

een uitwerking van een beleid dat zich richt op identiteit en 

zingeving, en tenslotte het zicht op het thema ‘anders 

werken’. 

Verslag externe consultatie 
kwaliteit van zorg ASVZ 2021
2 mei 2022 

Ellis Jongerius, LFB, www.lfb.nu  

Jac de Bruijn, YouCare, www.youcare.site 

‘We doen niets alleen en samen staan we sterk’  

— (cliënt ASVZ)
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Woord vooraf
Ook 2021 was een vol Corona-jaar. Dat legt ook in ons 

land een stevige druk op de gehele zorg, waar ook ASVZ 

niet aan ontkwam. We zien dat zich ook in 2022 nog 

voortzetten, al kunnen de bakens langzaam maar zeker 

worden verzet. Het was voor de consultatiecommissie een 

bijzondere en mooie ervaring om een veelheid van mensen 

te ontmoeten, het gesprek te kunnen voeren en een 

bijdrage te mogen leveren. We zochten aansluiting bij de 

voorgaande verslagen van ASVZ en de eerdere externe 

consultaties die hebben plaatsgevonden. Het leek ons 

goed om daar in een lijn op door te gaan.

Uiteraard wordt in het kwaliteitsverslag van ASVZ ingegaan 

op de impact van Corona, iets waar ook wij als commissie 

rekening mee hielden. Mooi dat er ondanks de druk die op 

de organisatie lag en nog ligt, een stevig inhoudelijk 

verslag ligt dat recht doet aan de omstandigheden. Mooi 

ook dat we als commissie nu vol in gesprek kon met 

bevlogen ASVZ medewerkers, cliënten en hun verwanten. 

Hun enthousiasme en betrokkenheid trof ons.

Geheel in lijn met de eerder externe betrokkenen, danken 

we jullie voor de open en aangename consultatie en hopen 

dat onze evaluatie bijdraagt aan de bedoeling die bij ASVZ 

hoog in het vaandel staat.  

1 Doel en werkwijze van de consultatie
Het doel van dit verslag is, conform het kwaliteitskader 

2017-2020 en in 2021 door de evaluatie van de 

Universiteit van Utrecht is verwoord, bij te dragen aan de 

kritische en opbouwende reflectie ten behoeve van het 

leer- en ontwikkelvermogen van ASVZ. De inzet van onze 

consultatie was gericht op het uitwisselen en het gesprek. 

We deden dat aan de hand van inleidende vragen die 

waren voorbereid, zowel overstijgend als kijkend naar de 

kleine werkelijkheid van concrete cliëntvragen. 

Meer in het bijzonder gaat het om de vragen:

• Is er sprake van een heldere visie op kwaliteit van zorg 

en een bijpassende strategie om deze te realiseren? 

• Is er methodisch en procesmatig sprake van een 

gedegen aanpak in de onderbouwing en duiding van 

kwaliteit van zorg?

• Ontstaat uit de gebruikte informatiebronnen een 

volledig, objectief en betrouwbaar beeld ten aanzien van 

de vastgelegde thema’s die in het verslag worden 

behandeld (resultaat).

• Volgen de gekozen verbeterthema’s logisch uit de 

gevolgde analyse en data? 

In het beantwoorden van deze vragen gaat het dan om de 

bouwstenen die binnen de branche gehanteerd worden en 

daaruit voorvloeiende vragen:

• Hoe verloopt het zorgproces rond de individuele cliënt, 

de persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 

behandeling?

• Wat is het beeld van cliëntervaringen? Is de zorg en 

ondersteuning gericht op de kwaliteit van het bestaan?

• Vindt zelfreflectie in teams plaats en hoe werken 

medewerkers aan kwaliteitsverbetering?
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In de werkwijze hebben we het kwaliteitsrapport 2021 

doorgenomen, alsmede dat van 2020 en het eerdere 

externe visitatieverslag over 2019. Tevens zijn de 

clientversies over 2020 en 2021 doorgenomen en het 

concept reflectieverslag van de OR. Dit alles met 

bovenstaande vragen voor ogen, en uiteraard ook met de 

vraag of het verslag inzichtelijk maakt hoe ASVZ de 

kwaliteit van zorg en van bestaan onderbouwd, waar zij 

verbetermogelijkheden ziet en deze waar mogelijk ook 

realiseert. De commissie heeft aan de hand van de 

documenten voorafgaande aan de consultatie op locatie 

een variatie aan vragen voor zichzelf opgesteld. Daarin 

zaten onze aandachtspunten die we aan de orde wilden 

stellen en die zijn meegenomen in het evaluatieverslag. 

Het bezoek op dagbestedingslocatie en woonlocatie (De 

Werkschuit, Spinnershoek),  betekende ook een 

ontmoeting met cliënten, verwanten en medewerkers van 

ASVZ. We kwamen ze in de concrete praktijk tegen en 

kregen gevraagd en ongevraagd mooie opmerkingen te 

horen over hoe zij de ondersteuning van ASVZ beleefden. 

Daarnaast hebben we een gestructureerd programma 

doorlopen in gesprek met: 

• Cliënten / ervaringsdeskundigen

• Zus van een cliënt

• CCR – vertegenwoordigers: voorzitter, een verwant, een 

cliënt en de cliëntcoach

• Medewerker(s): activiteitenbegeleider en persoonlijk 

begeleider wonen

• OR vertegenwoordigers: 2 leden van de OR

• Teamleider dagbesteding intensieve zorg en teamleider 

wonen 

• Orthopedagoog

• Voorzitter stuurgroep kwaliteit en manager 

Zorgondersteuning en Ontwikkeling

• Manager Kwaliteit

• Kwaliteitsfunctionaris

• Sectormanager

• Voorzitter raad van bestuur

2 Resultaten en bevindingen
Waar zorg wordt geboden wordt dit gedaan vanuit een 

gedachte, een overweging, een idee, of soms een intuïtieve 

impuls. Zorgorganisaties behoren tenminste een 

uitgangspunt te hebben voor het verlenen van zorg en 

behandeling, die recht doet aan degene die van die zorg 

afhankelijk is. Bij ASVZ zien we een doordachte visie, door 

de jaren heen opgebouwd, die niet in beton gegoten is, 

maar zich flexibel ontwikkeld, verstevigd, verbeterd, en 

open staat voor wat er in de samenleving gebeurd. Zij ziet 

dat als een ‘belofte’ die cliënten, verwanten en 

medewerkers centraal stelt. De belofte richt zich op een 

herstel van het gewone leven, niets meer en niets minder, 

vanuit mogelijkheden gedacht. Ze gaat daarbij juist niet 

heen om de beperkingen of problemen die ervaren worden, 

maar deze zijn niet identiteitsbepalend, ze vormen juist de 

uitdagingen om het zo normaal mogelijk te doen. De 

positionering van alle betrokkenen is dan onontbeerlijk en 

vormt zo een bron van kracht. Op deze wijze is ASVZ ook 

waardengedreven, een thema waar zij uitdrukkelijk 

aandacht aan besteedt. De inzet die we troffen in de 

ontmoetingen om het vooral samen te doen, is sprekend 

voor de organisatie. Dit uitgangsbeeld is inspirerend en 

vormt een draagvlak om de zorg vorm en inhoud te geven.

2.1 Kwaliteit als proces en methode
Het kwaliteitsverslag is helder en systematisch 

opgebouwd. Het biedt niet alleen een goed inzicht in de 

belangrijkste pijlers voor kwaliteit van zorg maar biedt ook 

een goed overzicht over de onderliggende kernpunten en 

werkwijzen. Tegelijk wordt duidelijk vanuit welke visie ASVZ 

de zorg benaderd en welke inzet de organisatie heeft om 

deze ook te realiseren. 

Procesmatig treffen we een realistisch beeld en een 

inhoudelijke ontwikkeling. Zo zien we een goede weergave 

van concrete gegevens en overzichten, de meer feitelijke of 

harde gegevens, naast inhoudelijke beschrijvingen die een 

beeld geven van ervaringen. Zo worden de cijfers levend en 

toegankelijk. Uit de rapportage wordt duidelijk 

voortgebouwd op de voorgaande jaren, dat wil zeggen op 

de doelstellingen die bijvoorbeeld in 2020 zijn opgehaald. 

Deze doorgaande lijn maakt het rapport sterk en geeft aan 

dat de ontwikkelkracht van ASVZ goed geborgd is. 

NB: In  de samenvatting treffen we deze doorgaande lijn niet aan, 

mogelijk versterkt een kolom over doelstellingen van 2020 hier het 

beeld. 
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Goede aandacht is er voor persoonlijke – individuele – 

plannen, de planbaarheid ervan en de inzet van het ECD 

dat nu onderdeel is van een veranderproces naar ONS. 

Daarbij worden ook de knelpunten goed benoemt. Dit 

maakt het rapport sterker. De omschakeling naar een 

ander ECD is een dominant proces in een organisatie, het 

is dan van belang om de belangen van cliënten en 

verwanten goed in beeld te houden en hen te betrekken. 

Juist omdat de planning al eerder aandacht vroeg (1.3 uit 

2020). Dit werd bevestigd door cliënten en verwanten, die 

niet vanzelfsprekend toegang vonden tot het ECD, of niet 

wisten dat er een ‘mijndossier’ was.  

De risico’s vanuit de MIP’s komen goed in beeld en precies 

ook waar het niet zo goed gaat, zoals bij de toegenomen 

agressie. Los van het gegeven dat dit ook bij andere 

organisaties speelt, en mogelijk samenhangt met corona, is 

het verstandig dat ASVZ hier specifiek aandacht aan 

besteed. Er werd positief gereflecteerd op de toename van 

het aantal MIP’s: het gaat om signaleren en niet langer om 

het risico om afgerekend te worden. 

Dan komt ook in beeld wat de vraagkant is van cliënten en 

verwanten, omdat deze grote variaties kent en een 

diversiteit in benadering vraagt. Terecht wordt dan de 

methodische kracht van de organisatie ingezet, zoals met 

Triple C, LACCS en de Hou-Vast methodiek. Bij ASVZ is 

veel expertise in huis om aan de vraagkant tegemoet te 

komen. We zien ook dat er een onderkenning is dat deze 

methodische werkwijzen een betere borging vraagt. Hier 

ligt nog steeds een uitdaging. Dit werd onderkend en was 

ook in de vorige evaluatie een aandachtspunt.

De Wzd vraagt inmiddels en juist in Corona-tijd bijzondere 

aandacht. Dat blijkt nadrukkelijk uit de rapportage. De 

stappen die doorlopen moeten worden zijn bekend, al is er 

soms een zoektocht naar een passende externe 

deskundige. Er zijn goede aandachtspunten in beeld, 12 

stuks bij elkaar. Dat vraagt een goede analyse op 

onderdelen. Dat een belangrijk deel het afgelopen jaar 

onder druk heeft gestaan, is mogelijk geen voldoende 

verklaring waarom al deze punten zich nu zo opdringen. 

Een evaluatie over 2021 zou hier een meerwaarde kunnen 

bieden. Zo wordt melding gemaakt van de Wzd-commissie 

die belangrijke doelstellingen van het ASVZ-Wzd-beleid 

heeft opgesteld. Goed om deze kort te benoemen. 

Daarmee wordt het Wzd-beleid beter onderbouwd. 

Over het geheel is een doorgaande PDCA-cyclus van 

kwaliteitsbeleid zichtbaar (o.a. in de Power BI). Dat maakt 

het mogelijk om de eigen verbetermogelijkheden en 

ambities waar te maken die passen bij bovengenoemde 

visie. Mooi is om te zien dat dit gebeurt in directe dialoog 

met cliënten, verwanten en medewerkers. 

Het kwaliteitsrapport laat goed zien welke ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden, waar aan gewerkt is en is tegelijk 

realistisch in de behaalde resultaten over 2020. 

De leesbare versie voor cliënten geeft dit overzicht ook 

helder weer. Deze versie is in opzet en taal evenwel nog 

niet voldoende toegankelijk. Mogelijk kunnen citaten van 

cliënten, verwanten en medewerkers deze nog 

leesvriendelijker maken, of in ervaring dichterbij brengen. 

Tevens helpt het ook hier om de doelen van 2020 terug te 

laten komen. In de opzet is het helpend wanneer duidelijk 

wordt hoe de leesbare versie tot stand is gekomen en de 

rol van betrokken cliënten en/of ervaringsdeskundigen 

daarbij. Mooi om te horen dat er een kwaliteitsteam van 

ervaringsdeskundigen wordt opgezet, juist ook met het oog 

op een leesbare versie. 

Belangrijk dat het rapport aandacht besteedt aan 

mediawijsheid, de impact van technologische 

ontwikkelingen en zorginnovatie. Datzelfde geldt voor 

huisvesting, of breder in de vastgoedstrategie. De wensen 

van cliënten en hun verwanten vormen hier de 

‘aandachtspunten’, maar wellicht is hier een steviger 

formulering zinnig: niet alleen aandachtspunten, maar 

uitgangspunten. Deze onderwerpen hangen overigens ook 

direct samen met een andere wijze van werken. Tenslotte is 

de aandacht voor het KMS -  

‘kwaliteitsmanagementsysteem’ zelf in beeld. De roep om 

‘makkelijkere systemen’, ‘minder verschillende audits’, ‘meer 

zeggenschap ervaren’ en ‘betere aansluiting van het 

instrument op de fase waarin een locatie zich bevindt’ is 

van belang voor 2022. Van belang is het om deze ook 

concreet in een werkbaar proces om te zetten. 
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2.2 Persoonsgerichte zorg en onderzoek van 
cliëntervaringen
Het is duidelijk dat binnen ASVZ de inzet van 

ondersteuning en behandeling systematisch en concreet 

gericht is op wat cliënten en verwanten nodig hebben in 

levenskwaliteit of deze te verbeteren waar dat mogelijk is. 

De bevlogenheid en betrokkenheid is groot, wat tot 

uitdrukking komt in de verhalen en ervaringen van allen in 

de driehoek van de zorg. Daarbij is oog voor 

ervaringsdeskundigheid die steeds meer een eigen positie 

krijgt in de zorgprocessen en in het beleid. De inmiddels 

toegenomen groep  (45!) biedt al een stevig kader. 

Het rapport geeft op een goede wijze inzicht in de inzet van 

individuele plannen en de noodzakelijke verbeteringen. 

ASVZ is zich bewust van de extra inzet die hierin nodig is, 

omdat het nog niet gelukt is om de beoogde doelstelling te 

behalen, ofwel alle cliënten of hun verwanten ook effectief 

bij alle plannen deel te laten nemen. Naast dat ook hier het 

lastige Coronajaar speelt, is het in algemene zin van belang 

om dit te versterken en zo dichter bij hen aan te laten 

sluiten: ‘Het is nog onvoldoende duidelijk of de informatie 

ook op een goede wijze bij cliënten bekend is’. De inzet om 

dit te verbeteren en de achterban beter te raadplegen is 

goed en biedt ook methodisch houvast voor 2022 (vgl de 

folder Individueel plan – eenvoudig uitgelegd).   

Dat dagbesteding in de sector een belangrijk thema is, is 

inmiddels en misschien wel juist door Corona sterker dan 

ooit in beeld.  We kregen door de rondleiding in De 

Werkschuit een bijzonder inzicht in het reilen en zeilen van 

deze groepen en waren aangenaam verrast door de ruimte, 

de sfeer, de onderlinge uitwisseling en het enthousiasme. 

En alhoewel zeker 70% van de cliënten tevreden is met 

hun dagbesteding is er oog voor de groep die niet tevreden 

is en de ouder wordende cliënten. De inzet van kleinere 

groepen zien we daarbij als een goede ontwikkeling. We 

troffen dit ook al aan bij de Werkschuit. De noodzakelijke 

afstemming tussen wonen en dagbesteding is goed in 

beeld, maar zou in onderlinge communicatie nog kunnen 

verbeteren (overdracht). Met name de nachtdienst 

ondervond hinder van een tekort aan communicatie met de 

dagdienst. Er zou in het verslag ook aandacht moeten 

worden besteed aan de inzet van de nachtdienst, deze 

ontbreekt in het geheel.

NB: de schema’s onderaan p. 20 en p. 24 vragen enige toelichting – 

past bij MTO.

In algemene zin zien we ook een toename in aandacht voor 

fysieke en mentale gezondheid. Dit komt ook terug in de 

rapportage. De term ‘vitaliteit’ neigt in betekenis vooral naar 

de fysieke conditie, met gezonde voeding en bewegen, 

maar er is zeker aandacht voor de mentale kant, die van 

‘identiteit en zingeving’. Mogelijk kan juist hier ook een 

breder perspectief op worden ontwikkeld, nu er ook feitelijk 

weer wat meer ruimte is. Mentale kracht en weerbaarheid 

is ook in het veld van de zorg een steeds belangrijker 

thema. Dit is overigens van belang voor zowel 

medewerkers als cliënten. Hier speelt nog de rol van de 

vertrouwenspersoon een rol. Deze was voor cliënten teveel 

nog op afstand, te onbekend, om er gebruik van te maken. 

Ze ondervonden dan een loyaliteitsconflict jegens hun 

eigen begeleiders. 

De zeggenschap is formeel goed verankerd op 3 niveau’s, 

van lokaal via sectoraal en regionaal naar centraal (met 2 

deelraden). Uiteraard speelde Corona in 2021 een 

nadelige rol in het mogelijk maken van ontmoeting en 

uitwisseling. De tussenoplossingen geven evenwel aan dat 

er getracht is om de verbinding te blijven behouden 

(klankbordgroepen). Met de aandacht die er is voor 

talentontwikkeling van cliënten (de voortzetting van ‘de 

reeks ‘Samen, Sterk en Stevig naar de Top’) en de inzet van 

ervaringsdeskundigen, is ASVZ goed op weg. 

Het cliëntentevredenheidsonderzoek middels Customeyes 

geeft een bovengemiddelde waardering voor de zorg van 

ASVZ. De opgehaalde gegevens bieden een mooi beeld, 

waarbij ook de vergelijking met 2018 kon worden gemaakt. 

Alhoewel er in aantallen minder respons was, zijn de scores 

op alle onderdelen toegenomen. Wellicht dankzij de inzet 

van medewerkers en organisatie tijdens een pittig 

Coronajaar. Maar ook cliënten die we ontmoetten tijdens 

het bezoek gaven een positief beeld van hoe ASVZ de zorg 

verleent. Ze willen het niet anders, en ervaren binnen hun 

eigen leven de ruimte om zichzelf te kunnen zijn: ‘Ze doen 

hier wat bij mij past, in plaats van werken aan doelen’, ‘Ik 

kan uitleggen waar ik last van heb, meer de geestelijke 

problemen die ik heb’. Dit is bijzonder waardevol en precies 

waar het om gaat. De woning Spinnershoek is hierbij een 

goed voorbeeld gebleken van hoe er naar cliënten werd 

gekeken en hoe tevredenheid en geluk hier een 

doorslaggevende rol speelt. Aansluiten op cliëntniveau en 

bij de cliënten zelf is een cruciaal uitgangspunt. 
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2.3 Betrokkenheid van ouders en verwanten
Het tevredenheidsonderzoek was uiteraard ook onder 

verwanten. Ook zij gaven een hogere waardering dan in 

2018. In algemene zin zien we dat ASVZ stevig inzet op de 

betrokkenheid van ouders en verwanten. Dat zien we ook 

terug in de citaten in de rapportage, zeker vanuit de 

cliëntenraden. En ook hier troffen we in de ontmoeting een 

van de verwanten aan, die aangaf dat ASVZ het juist goed 

doet en dat dat zo mag blijven.

Uiteraard zijn zij van belang bij de individuele plannen, 

waarbij zij ook worden betrokken, maar ook op 

organisatieniveau is hun betrokkenheid van belang en 

wordt deze gewaardeerd. Het platform ‘Ouders voor 

Ouders’ is doorgezet en biedt voor verwanten een extra 

mogelijkheid om ervaringen, adviezen en ideeën uit te 

wisselen. 

Ook vanuit de CCR zelf worden initiatieven genomen tot 

contact met locaties, medewerkers, ouders. Duidelijk is ook 

dat de verbinding tussen de verschillende cliëntenraden 

aandacht vraagt, ASVZ is zich hier van bewust. 

2.4 Reflectie, leren en innovatie van zorg
Het kwaliteitsrapport toont in de gehele sfeer van het 

rapport een inhoudelijke en organisatorische motivatie, 

gedrevenheid, voor leren en ontwikkeling. Dit alles om de 

zorg te verbeteren en meer persoons- en 

maatschappijgericht te kunnen werken. Op verschillende 

niveau’s zien we dat terug. 

• Betrokkenheid van cliënten en verwanten wordt 

nadrukkelijk gezocht en er wordt op gereflecteerd hoe 

dit beter kan. 

• Teams reflecteren op hun zorgkwaliteit, waarbij aandacht 

is voor een variatie in hoe zij dit doen (al zijn er in 2021 

beduidend minder reflectieverslagen geschreven, waar 

aandacht voor is).

• Bijeenkomsten op organisatieniveau, die vooral digitaal 

plaatsvonden, maar steeds een basis vormen voor een 

verdere ontwikkeling.

• Verbinding met wetenschappelijk onderzoek (vgl de 

methodieken die worden ingezet en waar onderzoek 

naar gedaan wordt).

• Verbinding met het omliggende veld in samenwerkingen 

(sociaal domein, crisiszorg) om te bezien waar 

verbeteringen mogelijk zijn (er liggen wellicht ook nog 

ongebruikte kansen, zoals de SMO bij De Werkschuit).

• Digitale en technologische innovaties ontwikkelen en 

toepassen. 

Uiteraard is wat het rapport weergeeft al een goede 

weergave van de kernpunten van ASVZ, maar is mogelijk 

hierin juist eerder nog te bescheiden. ASVZ heeft een 

landelijke uitstraling en is niet zelden koploper in de 

ontwikkeling en vernieuwing van de zorg. Zonder dat het 

een PR-verhaal hoeft te worden, zouden deze van waarde 

zijn voor hoe ASVZ zich wil profileren. 

Hier is het van belang om innovaties ten aanzien van het 

‘anders werken’ nadrukkelijker in beeld te brengen, met het 

oog op het welzijn van medewerkers, het behoud van hen 

voor de organisatie en het betrekken van nieuwe 

medewerkers. Een punt dat goed aansluit bij het volgende 

thema in 2.5.   

2.5 Zorg voor medewerkers en personeelsbeleid
De doelen van het kwaliteitsrapport uit 2020 waren 

duidelijk en deze zijn ook op hun uitkomsten weergegeven. 

ASVZ is medewerker-gericht. Dat is een belangrijke 

krachtbron om tot verbeteringen te kunnen komen. De 

positionering van hen vormt daarmee ook een 

uitgangspunt, iets dat vanuit de OR en CCR herkenbaar is. 

Zij maken zich met name zorgen om een mogelijk 

kwaliteitsverlies in professionaliteit van medewerkers, zoals 

het onvoldoende aanwezig zijn van persoonlijk begeleiders, 

of het onvoldoende geschoold personeel. 

Het rapport is ook eerlijk in wat niet gelukt is, zoals de 

jaargesprekken op een goede wijze op orde brengen of 

meer medewerkers aan tafel krijgen in het kader van 

medezeggenschap. Goede doelen voor 2022.

 

Aandacht (al vanuit 2020) wordt gevraagd voor: 

• Stimuleren van kijken naar morele dilemma’s (o.a. moreel 

beraad) en ontwikkelen van moresprudentie.

• Betrokkenheid cliënten bij werving en selectie 

vergroten. Dit kwam regelmatig terug in de gesprekken. 

Voor dit punt vragen cliënten nadrukkelijk meer ruimte 

en ook eerder een rol in het proces van recruiting. 

• Inzicht krijgen in de reden van vertrek en ontevredenheid 

van medewerkers. 
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• Meer aandacht voor de verschillende generaties 

medewerkers in relatie tot werken bij ASVZ.

• Scholing en positionering in keuzes die de organisatie 

maakt.

Onduidelijk is in de rapportage hoe hier aan gewerkt is. 

Mogelijk kan ook verduidelijkt worden waarom de thema’s 

waardering, collega’s (verbinding), autonomie en werk-privé 

balans, naast invloed op werkplezier ook een invloed 

hebben in negatieve zin op verzuim.

Het medewerkersbeleid, los van de concrete gegevens 

over instroom, behoud en opleidingen, zou hier iets meer 

aandacht mogen krijgen. Het thema ‘anders werken’ zou 

een verbeterpunt kunnen worden. Overigens is de 

medewerkerstevredenheid opnieuw bijzonder goed en zelfs 

iets toegenomen, wat maakt dat ASVZ bij de beste 

werkgevers behoort. 

2.6 Ethische implicaties
‘Maar we zien ook de dilemma’s, de werkdruk en  de  

zorgen die er zijn’

ASVZ kent net als elke zorgorganisatie dilemma’s en 

belemmeringen in ondersteuning en behandeling. De 

thema’s raken de Wzd, de steeds complexer wordende 

zorgvragen, de administratieve belasting en de lastige 

opgave om voor de kwaliteit van zorg voldoende passende 

medewerkers te vinden en te behouden. Dit geeft 

dagdagelijkse spanningen die gewogen moeten worden. 

ASVZ zet daar op in en geeft de mogelijkheden om deze te 

delen en oplossingsrichtingen te vinden (zoals voor 

seksueel grensoverschrijdend gedrag). 

Ethische implicaties raken ook de beleving van identiteit en 

zingeving, waarvoor in het rapport aandacht is. Dan gaat 

het niet alleen om een mentale weerbaarheid, maar om een 

ethiek van zorg die aandacht besteedt aan het individu in 

een dynamische context.  

Goed dat er zo uitdrukkelijk gewerkt wordt met een moreel 

beraad en samen met de Universiteit voor Humanistiek 

ingezet wordt op moresprudentie. We zijn benieuwd naar 

de uitkomsten van het onderzoek en juichen toe dat dit 

binnen de organisatie breder wordt verankerd. 

3 Conclusies 
We keren hier terug naar de beginvragen die onze 

consultatie heeft geleid. We zullen deze achtereenvolgens 

kort doorlopen.

1. Is er sprake van een heldere visie op kwaliteit van 
zorg en een bijpassende strategie om deze te 
realiseren? 
Uit het kwaliteitsverslag, de consultatie op locatie en de 

gesprekken met cliënten, verwanten en medewerkers komt 

een duidelijke kwaliteitsvisie in beeld, gericht op het 

gewone leven en geluk. Deze is concreet verwoord in het 

verslag, maar ook goed weergegeven en onderbouwd. De 

strategische inzet om tot kwaliteit van zorg te komen, is 

sterk, goed gemotiveerd en maakt ook het commitment 

van de organisatie op verschillende niveau’s en onderdelen 

zichtbaar. 

2. Is er methodisch en procesmatig sprake van een 
gedegen aanpak in de onderbouwing en duiding van 
kwaliteit van zorg?
Op beide elementen zien we bij ASVZ een goede aanpak, 

onderbouwing, duiding en borging van het beoogde 

kwaliteitsbeleid. Er is een nadrukkelijk bewustzijn om het 

goede op een goede manier te dien in het belang van 

ondersteuning en behandeling. Waar kwaliteit van zorg ook 

een kwalitatief goede organisatie vraagt, getuigt ASVZ 

hiervan, vanuit een bescheiden positie en altijd in 

gezamenlijkheid.

3. Ontstaat uit de gebruikte informatiebronnen een 
volledig, objectief en betrouwbaar beeld ten aanzien 
van de vastgelegde thema’s die in het verslag worden 
behandeld (resultaat).
Naast de concrete data in het kwaliteitsverslag, troffen we 

gemotiveerde persoonlijk subjectieve en daarmee ook 

zachte waarden aan. Beiden sluiten evenwel goed op 

elkaar aan en maken dat we een betrouwbaar beeld 

krijgen. Daarbij spreekt voor ASVZ dat het de eigen 

beperkingen niet uit de weg gaat, concreet benoemt wat 

niet, of nog niet gelukt is, en waar in het nieuwe jaar aan 

gewerkt wordt. Deze zelfreflectie is door het gehele verslag 

ook sterk aanwezig en getuigt van inzicht in wat nodig is. 

Dat maakt het verslag alleen maar betrouwbaarder. De 

open gesprekken met cliënten, verwanten en medewerkers 

bevestigen dit beeld. 
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4. Volgen de gekozen verbeterthema’s logisch uit de 
gevolgde analyse en data? 
Naast de doorlopende processen van 2020, en daarvoor 

2019, wordt duidelijk wat wel of niet behaald is. Uit de 

consultatie komen de bijpassende verbeterthema’s en 

punten goed in beeld, zodat ook voor 2022 duidelijk is 

waar aan gewerkt gaat worden. Zie hierna de 

aandachtspunten. 

5. Hoe verloopt het zorgproces rond de individuele 
cliënt, de persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 
behandeling?
De reflecterende inzet van ASVZ zorgt er voor dat er 

voortdurend een terugkoppeling is. Dat gebeurt op alle 

niveau’s en binnen alle onderdelen van de organisatie, naar 

het primaire proces: hoe gaat het met deze client en de 

verwanten? Hoe staan de medewerkers er in? Wat hebben 

zij nodig? Hoe kunnen we de voorwaarden verbeteren of 

versterken? Hoe betrekken we hen nog meer? Wat helpt 

vanuit innovaties? Waar komt de toegenomen agressie 

vandaan en hoe kunnen we deze in het belang van cliënten 

aanpakken? 

Zo zijn niet alleen de zorgprocessen voortdurend in beeld, 

maar is er alertheid op wat anders of beter kan. De 

methodische inzet die in Triple-C, Laccs en Hou Vast 

geboden wordt, maakt deze aanpak nog sterker en biedt 

een goede onderbouwing, maar heeft nog 

implementatieproblemen.

6. Wat is het beeld van cliëntervaringen? Is de zorg en 
ondersteuning gericht op de kwaliteit van het 
bestaan?
Naast dat de cliënttevredenheid ook afgelopen jaar is 

toegenomen, zij het met een minder grote respons, blijkt uit 

de verhalen van cliënten en verwanten de nadruk die ASVZ 

legt op kwaliteit van leven en vooral hoe de ondersteuning 

op hen aansluit. Niet alleen in visie op ‘herstel van het 

normale leven’ maar juist ook in het zoeken naar wat daarin 

concreet voor deze cliënt ook echt mogelijk is. Dat zien we 

bijvoorbeeld in de zoektocht naar een passende 

dagbesteding, die meer recht doet aan wat nodig is, zoals 

bij ouder wordende cliënten, in de toegenomen inzet van 

ervaringsdeskundigen, of het belang dat wordt gezien van 

de positie van cliënten in wervingsprocessen van 

medewerkers. 

7. Vindt zelfreflectie in teams plaats en hoe werken 
medewerkers aan kwaliteitsverbetering?
In het algemeen is reflectie een kenmerk van ASVZ. 

Evenwel zien we over het afgelopen jaar een minimaal 

aantal teamreflecties. Ook de wijze waarop deze tot stand 

kwamen verliep door Corona anders dan gewenst. Dit 

wordt uiteraard niet alleen gesignaleerd maar er zal voor 

2022 ook op worden ingezet om dit te verbeteren. Van 

bijzonder belang en een krachtige ontwikkeling zien we in 

de moresprudentie. 

Dat medewerkers het belang van kwaliteit van zorg 

onderkennen komt in het verslag duidelijk naar voren, als 

ook in de gesprekken die gevoerd zijn. Van alle kanten 

klonk het geluk en de tevredenheid van cliënten als een 

kern van de kwaliteit van zorg.

Vanuit de consultatiecommissie kijken we terug op een 

goede rapportage, mooie reflectieve gesprekken en een 

inkijkje in het dagelijks leven van cliënten en medewerkers. 

In al haar bescheidenheid meent de commissie dat 

iedereen binnen ASVZ met trots op het afgelopen pittige 

jaar kan terugkijken met dit kwaliteitsrapport in handen: het 

doet hen recht. We sluiten af met nog enkele 

aandachtspunten, maar hier rest niets dan complimenten. 

4 Aanbevelingen
In dit verslag kwamen een aantal aandachtspunten naar 

voren die we hier samengevat bij elkaar brengen: 

1.Corona
Ook 2021 was een vol Corona-jaar. Daar doet het verslag 

recht aan en geeft ook op onderdelen een onderbouwing 

waarom niet alles wat beoogd was kon worden 

gerealiseerd. Aandacht is wellicht zinnig op de geleerde 

lessen, op wat behouden kan blijven aan winst die er in 

deze tijd tot stand is gebracht in de zorg. Sommige cliënten 

zijn er beter van geworden, anderen juist niet. Het is goed 

om dit in beeld te hebben en in een evaluatie te bezien wat 

dit betekent voor hen en de organisatie. Daarbij is het van 

belang ook aandacht te hebben voor de periode die we nu 

in zijn gegaan: Covid-19 is in maatregelen wellicht voorbij, 

althans dat lijkt zo voor het grootste deel van de 

Nederlandse bevolking, voor kwetsbare cliënten evenwel 

niet. Corona is niet weg. Wat betekent dit voor de inzet op 
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eigen regie, of terug naar eigen regie? Daarmee is nazorg 

van belang voor cliënten, verwanten en medewerkers, op 

de impact die deze periode heeft gehad en wat dit voor 

hen, tenminste ook mentaal, betekent en welke aandacht 

hiervoor nodig is. Dit past ook goed in een evaluatie van 

deze intensieve jaren.

2. Omschakeling naar ONS.
Het omschakelen en implementeren van ONS is een op 

organisatieniveau breed en intensief proces, over langere 

tijd. Zo werd er overigens ook een probleem ervaren met 

de toegang van het dossier op telefoon of tablet. Het 

vraagt veel van allen! Met name medewerkers en cliënten 

zijn hierbij als eindgebruikers in beeld. Dat vraagt daarmee 

om een goede positionering van medewerkers, cliënten en 

verwanten in dit proces. Juist dit proces vraagt inhoudelijk 

een verbinding met het kwaliteitsbeleid en – borging. 

Positionering en inhoudelijke verbinding zijn van meet af 

bepalend voor de inrichting van ONS. Tegelijk kan hierop 

ook in een evaluatieproces gereflecteerd worden en 

kunnen (nieuwe) inzichten helpen om ONS beter te 

kunnen laten werken. Overigens is er zorg rondom 

technologische vernieuwingen, als zou deze medewerkers 

overbodig maken. Ook dit vraagt positionering van 

medewerkers en cliënten en verwanten: ‘neem ons mee’.  

3. Inzet van methoden
De door ASVZ meest gebruikte methoden als Triple C, 

Laccs en Hou Vast, blijkt in de praktijk, of in de uitvoering, 

vooral nog een visie-bepaalde inzet te zijn. Medewerkers 

hebben nog veel speelruimte om het anders te doen, of op 

hun eigen manier. Het gaat in methodieken die gebruikt 

worden om meer dan het ‘doorgaan in de activiteit’. We 

troffen ook een opmerking aan van medewerkers die 

vonden dat de methoden niet werken. Ongetwijfeld hebben 

de Corona-jaren hier hun impact gehad, maar dit thema lijkt 

ons breder aan de orde dan dit enkel aan Corona toe te 

schrijven. Er werd bijvoorbeeld een verschil gezien tussen 

intensieve en reguliere zorg. Duidelijke 

implementatietrajecten en een inzet hierop is nog 

onvoldoende in beeld.    

4. Onderbouwing Wzd-beleid.
Het verslag biedt een goed overzicht en inzicht van de Wzd 

binnen ASVZ. Op de belangrijkste elementen wordt een 

beeld geschetst en van data voorzien. Om evenwel een 

beter beeld te hebben van het Wzd-beleid is het goed om 

de doelstellingen die geformuleerd zijn in de Wzd-

commissie ook te benoemen. Daarmee wordt het beleid 

beter onderbouwd en kan er ook een evaluatieproces op 

worden ingezet. 

Ook de wijze waarop de 12 aandachtspunten worden 

gerealiseerd, kan daarbij geformuleerd worden: hoe? Dat 

raakt aan de ervaring in de gesprekken dat er nog niet 

altijd goede alternatieven zijn gevonden voor de 

maatregelen die worden ingezet.

5. Uitwerking van een beleid dat zich richt op identi-
teit en zingeving.
 Mooi dat dit binnen ASVZ als thema in beeld is. 

Tegelijkertijd is het ook een breed en algemeen thema dat 

uiteraard verder reikt dan het aandachtsgebied van de 

geestelijk verzorger. Juist omdat het naast het belang van 

mentale weerbaarheid van cliënten, verwanten en 

medewerkers, ook van belang is voor een zorgethiek die 

een basis kan zijn voor kwaliteitsbeleid. Mogelijk kan hier 

de verbinding met de Universiteit voor Humanistiek 

helpend zijn.  

6. Het thema ‘anders werken’ 
Vanuit het perspectief van de medewerkers is een 

ontwikkeling van een HR-visie en -strategie cruciaal voor 

de ontwikkeling van passende zorg. Niet alleen heeft de 

VGN samen met Zorgverzekeraars Nederland vijf pijlers 

ontwikkeld voor de komende jaren die een richting geven 

voor een HR-beleid. De noodzaak van een andere wijze van 

werken dringt zich al jaren aan ons op. Met name de 

arbeidsmarkt vraagt een innovatief en soms rebels beleid. 

In de laatste externe evaluatie is het thema arbeidsmarkt 

ook in beeld gekomen en het is aan ASVZ om hier 

mogelijk, net als op zorginhoudelijke thema’s, bij de 

koplopers van de zorg aan te sluiten. Dan gaat het om 

meer dan de gebruikelijke drieslag ‘boeien en binden’, 

‘arbeidsvoorwaarden’ en ‘imago’. Ook interne scholing en 

onboarding (inwerken schiet tekort) vragen aandacht en 

wordt nog onvoldoende ingezet. Vanuit een positionering 

van medewerkers om anders te werken kunnen nieuwe 

mogelijkheden ontstaan bijvoorbeeld in zelfsturing, andere 

wijze van samenwerking, domeinoverstijgend werken, 

technologische vernieuwingen specifiek gericht op 

medewerkers, een kennisalliantie arbeidsmarkt, etc. 
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Bijlagen ASVZ in cijfers 

Personen In- en Uitstrom (excl Oproepkrachten) 

Aantal meldingen (vermoedens van) huiselijk 

geweld, kindermishandeling, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

misbruik (SHK meldingen):

406 418 

Aantal interne incidentonderzoeken 12 naar aanleiding van een melding 

bij IGJ en een melding toezichthouder 

WMO.

1 op verzoek van een sectormanager.

10 naar aanleiding van een melding 

bij IGJ 

3 op verzoek van een sectormanager.

Aantal klachten klachtenfunctionaris cliënten 115 kwesties ingediend

Aantal klachten bij de klachtencommissie 

cliënten op basis van de wet kwaliteit klachten 

en geschillen in de zorg).

26 24

Aantal klachten externe klachtencommissie 

cliënten (op basis van de wet zorg en dwang)

- 2

Vertrouwenspersoon cliënten 145 kwesties van 95 cliënten 105 kwesties van 73 cliënten

Vertrouwenspersoon WzD - 103 kwesties van 57 cliënten

Aantal klachten bij de klachtencommissie 

medewerkers

5 4

Vertrouwenspersoon medewerkers Door 90 medewerkers benaderd Door 54 medewerkers benaderd. 

(Ivm langdurige afwezigheid heeft 1 

vertrouwenspersoon geen gegevens 

kunnen aanleveren)

36

zorg

ondersteunend
44

0 200 800600400

754
607

PersonenInstroomExtern PersonenUitstroomExtern
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Peildatum 31-12-2020 Peildatum 31-12-2021

Verzuim% 12 maanden voortschrijdend 6,7% 7,7%

Verloop 12,7% 13,2%

Aantal cliënten met een ZZP indicatie VG 2643

Aantal Cliënten VG1, VG2 en Overig 54 95

Aantal Cliënten VG3 492 464

Aantal Cliënten VG4 292 280

Aantal Cliënten VG5 308 304

Aantal Cliënten VG6 473 467

Aantal Cliënten VG7 811 861

Aantal Cliënten VG 8 170 172

Type meldingen in % van totaal aantal meldingen, per jaar
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ASVZ
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
0184 - 49 12 00
info@asvz.nl

Meer weten? www.asvz.nl


