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VOORWOORD 
Ieder mens is uniek en in staat zijn of haar eigen keuzes te maken. Cliënten verdienen een aanbod 
op maat, rekening houdend met de vraag van de cliënt en de diversiteit aan achtergronden. Aanzien 
richt zich op de kracht van het individu en het bieden van een podium waar cliënten hun kwaliteiten 
kunnen ontdekken en in gaan zetten om zelfstandig hun leven vorm te geven. Centraal hierbij staat 
de zelfredzaamheid van de cliënten, gebruikmakend van de sociale omgeving.  

Belangrijk vinden wij dat er gewerkt wordt binnen Aanzien met professioneel gekwalificeerde 
mensen die staan voor samenwerking, verbondenheid, cliëntgerichtheid en het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de cliënt. 
 
Aanzien is ervan overtuigd dat er voor zijn cliënten veel mogelijk is. Door een podium te bieden 
voor ontwikkeling en cliënten eigenaarschap te geven over het zorgtraject zijn we ervan overtuigd 
dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen, grip krijgen op de werkelijkheid, de wereld instappen en 
hierdoor minder afhankelijk zijn van dagelijkse zorg en ondersteuning. Door aandachtig te kijken, 
bewust te worden van hoe waardevol het leven is en te laten zien wat ze wel kunnen met in alles de 
focus op de positieve zaken in het leven creëert Aanzien een basis voor de cliënt om zich verder te 
ontwikkelen en om regie op zijn/haar eigen leven terug te pakken. Het maakt niet uit hoe klein of 
groot de stappen zijn, de waarde hiervan is net zo groot.  

We lopen er nog steeds tegen aan dat de doelgroep binnen Aanzien stuit op onbegrip vanuit de 
maatschappij. Ze hebben moeite om mee te komen in deze dynamische wereld. Er is een continue 
spanningsveld tussen de wensen van cliënten en de werkelijkheid van wat er van ze verwacht wordt 
binnen de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor ieder individu op deze 
wereld en zijn van mening dat onze medewerkers hun persoonlijke waarden niet aan cliënten 
moeten opleggen, maar dat we juist een dialoog aangaan met onze cliënten. Belangrijk is het 
luisteren naar elkaar, niet veroordelen of willen overtuigen. Samen kijken, samen zoeken met 
wederzijds respect. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de cliënt en diens begeleiders, 
waarbij transparantie centraal staat.  

In deze rapportage laten we onder andere zien hoe de cliënten die we ondersteunen het leven 
ervaren. De kwaliteit van onze zorg staat voorop en daarin willen we steeds verbeteren. De 
belangrijkste processen binnen onze organisatie worden herhaaldelijk getoetst en de kwaliteit 
ervan wordt bevraagd. We meten onze ervaringen en dit doen we samen met onze cliënten. De 
uitkomsten daarvan geeft ons weer inzichten en richtlijnen tot verbeteringen. Dit rapport is een 
reflectie van de uitkomsten van onze metingen van kwaliteit en laat zien wat goed verloopt en waar 
we ons in kunnen verbeteren.  
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WIE ZIJN WIJ? 
Aanzien is een sociaal-maatschappelijke onderneming, gevestigd in Midden-Nederland. Zij richt 
zich op de werkterreinen; opvang en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en 
forse gedragsproblemen. Aanzien biedt integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en 
complexe problemen van jong volwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) 
achtergronden. In 2019 bood Aanzien zorg aan 85 cliënten. Voor deze zorg- en dienstverlening zijn 
29 medewerkers in dienst. 

Aanzien is een organisatie voor methodische begeleiding op maat. Vanuit een aantal 
uitgangspunten wordt voor iedere cliënt een maatwerk aanpak ontwikkeld. Hierin laat Aanzien zich 
niet beperken door bestaande conventies en maakt gebruik van de nieuwste inzichten op 
pedagogisch en agogisch gebied. 

Aanzien werkt innoverend. Dit houdt in dat Aanzien werkt vanuit een duidelijke visie, doel, 
organisatiestructuur en werkmethoden en niet achter de menigte aanloopt. Aanzien neemt het 
roer in eigen handen en maakt bewuste keuzes, staat open voor de kansen en obstakels en luistert 
naar haar doelgroep. Hierdoor kan het werk op een efficiënte manier ingericht en uitgevoerd 
worden, waardoor Aanzien meer kwaliteit kan leveren en van meerwaarde kan zijn voor haar 
cliënten. Daarnaast is Aanzien continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar zorg, daar 
waar nodig, aan te passen en of te verbeteren. 

Aanzien heeft als kernvisie dat ieder mens uniek is en in staat is zijn of haar eigen keuzes te 

maken. Cliënten verdienen een aanbod op maat, rekening houdend met de vraag van de cliënt en 

de diversiteit aan achtergronden. Centraal staat de zelfredzaamheid van de cliënten, 

gebruikmakend van de sociale omgeving. 

 
De resultaten in dit verslag betreffen de doelgroepen vanuit alle financieringsstromen.  
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HET ZORGPROCES 
‘Samen met de cliënt’ staat centraal binnen Aanzien om de zelfredzaamheid van de cliënten te 
vergroten, waarbij de focus ligt op de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt met als doel dat de 

cliënt zeggenschap heeft over zijn/haar leven en toekomst.  

ZORGPLAN 

In samenspraak met de cliënt komt het individuele zorgplan tot stand, waarin de eigen eindwensen 
en doelen per leefgebied worden vastgelegd. Hierbij worden de subdoelen bepaald. Iedere 3 
maanden wordt het zorgplan geëvalueerd en iedere 6 maanden wordt er een nieuw zorgplan 
opgesteld.  

De basis van het zorgplan is de zelfredzaamheidmatrix. Op deze wijze wordt de zelfredzaamheid 
van de cliënt bepaald aan de hand van scores. Bij ieder zorgplan wordt dit meetinstrument ingezet 
om te toetsen hoe de voortgang van de cliënt zich verhoudt tot het vorige zorgplan. Het aantal 
geformuleerde leerdoelen op de aandachtsgebieden van 2019 zijn gebaseerd op een totaal van 74 
cliënten. 

in 2018 kwam naar voren dat er veelal leerdoelen geformuleerd waren op de aandachtsgebieden: 
geestelijke gezondheid, werk/dagbesteding en tijdsbesteding. Nu zien we dat in 2019 hoofdzakelijk 
leerdoelen geformuleerd zijn op het gebied geestelijke gezondheid en dat hierna de 
aandachtsgebieden financiën, werk/dagbesteding en sociaal netwerk hoog scoren.  
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INDIVIDUELE VOORUITGANG  

Niet alleen de zelfredzaamheidsmatrix wordt ingezet om de individuele vooruitgang van de cliënt te 
meten. Om voldoende zicht te houden op de vooruitgang van de cliënt is er binnen Aanzien gekozen 
om halfjaarlijks de resultaten van zorg te meten aan de hand van de HoNOS (Health of the Nation 
Outcome Scales).  

De HoNOS is een observatielijst en wordt door de begeleider ingevuld. De uitkomst op de HoNOS 

geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt op een bepaald ogenblik is. De 

lijst wordt tweemaal per jaar ingevuld, zodat verandering in klachten in kaart gebracht worden. Het 

doel van de lijst is het evalueren van de begeleiding of de behandeling. De HoNOS bestaat uit 12 

schalen die de problemen in kaart brengen die zich de afgelopen 2 weken hebben voorgedaan.  

Onderstaand figuur geeft de mate van aanwezigheid van het sociaal en geestelijk functioneren 
van de cliënten weer die op het moment van meten aanwezig waren. De resultaten geven de 
aanwezigheid weer van alle cliënten die in 2018 en 2019 in zorg waren. De oranje lijn geeft de 
resultaten van 2018 weer, de blauwe lijn geeft de resultaten van 2019 weer.  
Het afgelopen jaar (2019) is tijdens verschillende deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten 
aandacht besteed aan onder andere: Schuldhulpverlening, verslavingsproblematiek, rapporteren, 
suïcide problematiek, hechtingsproblematiek, gebruik van stem en toonhoogte, motiverende 
gespreksvoering, conflict hantering en inzetten van methodieken. Ten opzichte van het jaar 2018 
is zichtbaar dat gemiddeld gezien de problemen zijn afgenomen, met uitzondering van 
hallucinaties/waanvoorstellingen en lichamelijke problemen.  

 
In 2019 deden problemen op geestelijk en sociaal functioneren van de cliënten zich voornamelijk voor op de gebieden: 

Psychiatrie/Overig gedrag, Sociale contacten, depressieve stemmingen en lichamelijke problemen.  

In 2018 betroffen het voornamelijk problemen op de gebieden: Psychiatrie/Overig gedrag, Sociale contacten, ADL-

activiteiten en depressieve stemmingen. 
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VEILIGHEID  

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de 

mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid 

is een abstract begrip waar vele interpretaties aan gegeven kunnen worden, aangezien niets onder 

alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.  

Aanzien heeft als doel dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen binnen ieder moment 

in het zorgverleningstraject. 

Risicogebieden 

Voor iedere cliënt wordt bij in zorg name een risico-inventarisatie en risicotaxatie gemaakt middels 

het door Aanzien ontwikkelde Risicotaxatie-instrument. In dit instrument worden de verschillende 

risicogebieden van de cliënt in kaart gebracht. In onderstaand figuur zijn de risicogebieden van de 

cliënten binnen Aanzien uiteengezet. 

 
In 2018 lagen de risicogebieden bij cliënten voornamelijk in: Sociale problematiek, financiële problematiek, cognitieve 

problematiek, terugval in de psychiatrie en systemische processen.  
In 2019 lagen de risicogebieden bij cliënten voornamelijk in de sociale problematiek. Hierna in de financiële 

problematiek, cognitieve problematiek, verslaving/middelengebruik en terugval in de psychiatrie. Ten opzichten van 
2018 komen de uitslagen over het algemeen sterk overeen, wel is er een stijging te zien in 2019 op de risicogebieden: 

gebrek aan zelfinzicht, verslaving/middelengebruik en grensoverschrijdend gedrag.  
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Incidentmeldingen 

Ieder kwartaal worden de geregistreerde incidenten door Aanzien geanalyseerd. Middels deze 
wijze kunnen basisoorzaken en trends worden gesignaleerd om hier, indien nodig, vroegtijdig op in 
te grijpen of bij te sturen door de organisatie. De geregistreerde incidenten worden middels de 
PRISMA methode gecategoriseerd in hoofd- en suboorzaken.   

In 2019 zijn in totaal 59 incidenten geregistreerd met behulp van het incidentenformulier, waarvan 
13 BHV-incidenten gemeld zijn en 46 incidenten gerelateerd in de risicogebieden met een 
technische-, organisatorische-, menselijke oorzaak of met betrekking op de cliënt/cliëntsysteem.  

Onderstaand figuur laat de meest voorkomende hoofdoorzaken zien van de geregistreerde 
incidenten. Hierin zijn de BHV-incidenten niet meegenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Veruit de meeste geregistreerde incidenten komen voort uit cliënt/cliëntsysteem.  

De geregistreerde incidenten kunnen worden gecategoriseerd in verschillende risicogebieden.  

- Technische oorzaak: Accommodatie cliënt, Bereikbaarheid en veiligheid accommodatie, 

(Bediening) apparatuur, hulpmiddelen, onderhoudsplannen etc.;  

- Organisatorische oorzaak: Aanwezigheid en naleving van 

protocollen/procedures/beschikbare instrumenten, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, overdracht binnen de afdeling etc.; 

- Menselijke oorzaak: Deskundigheid, ervaring, ingewerkt zijn, zorgvuldigheid, oplettendheid, 

ervaren werkdruk, draagkracht, collegialiteit, overig; 

- Cliënt/cliëntsysteem: Grensoverschrijdend gedrag, criminaliteit, terugval in de psychiatrie, 

cognitieve  problematiek, verslaving/middelengebruik, zelfbeschadigend gedrag etc.; 

 

In de tabel van de risicogebieden is af te lezen dat veel cliënten problemen ervaren op het 

risicogebied grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van de jaaranalyse, met betrekking tot de 

incidentmeldingen, komt naar voren dat incidenten veelvuldig samenhangen met het thema 

grensoverschrijdend gedrag. Dat dit thema naar voren komt als meest voorkomende 

incidententhema is verklaarbaar wanneer er gekeken wordt naar de doelgroep van Aanzien, de 

risicogebieden en het type problematiek dat de cliënten met zich meedragen. Met betrekking tot 

grensoverschrijdend gedrag kunnen we stellen dat de cliëntvaardigheden tekort schieten en hun 

emotieregulatie en sociale vaardigheden wellicht niet voldoende ontwikkeld zijn.  
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De sub-oorzaken vanuit de hoofdoorzaak ‘cliënt/cliëntsysteem’ zijn voornamelijk: Grensoverschrijdend gedrag 

Het streven was dat in 2019 ieder incident vastgelegd en gemeld zou worden. Er is geconstateerd 

dat er 59 incidenten gemeld zijn, waarbij de cliëntpopulatie in het jaar 2019 met 13% gestegen is. 

Echter is er een stijging van 156% van de hoeveelheid incidenten die gemeld zijn ten opzichte van 

het jaar 2018.  

Door meer bewustwording te creëren onder de medewerkers over wat nu een incident is en de 

procedure aan te scherpen, is zichtbaar een verbetering waar te nemen in het vastleggen en 

registreren van de meldingen. In werkelijkheid weten we dat er meer incidenten hebben 

plaatsgevonden dan er gemeld zijn door de medewerkers. Om een nog beter beeld te krijgen op de 

risicogebieden waarop de medewerkers moeten kunnen inspelen blijft het streven dat ieder incident 

vastgelegd en gemeld wordt dat heeft plaatsgevonden. In 2020 zal het BOT hier meer tijd in 

investeren.  

 
CLIËNTERVARINGEN  

 
KWALITEIT VAN LEVEN  

Tweemaal per jaar wordt de MANSA ingevuld. De MANSA is een multidimensionale vragenlijst 

ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. De vragen verwijzen naar 

tevredenheid over baan, huisvesting, algehele gezondheid, et cetera. 

De MANSA wordt door de cliënt zelf ingevuld en dient als middel om de tevredenheid van de 

cliënten met betrekking tot het eigen leven vast te stellen.  

Er zijn vanaf 1 februari 2019 tot 15 januari 2019 59 MANSA’s klaargezet om in te vullen en hiervan is 

door 53 cliënten daadwerkelijke een MANSA ingevuld. We zien dat deze cliënten gemiddeld een 4,9 

scoren op een schaal van 1 tot 7 (Gemiddelde score 2018: 4,7). Na een half jaar begeleiding zien we 

een stijging van gemiddeld 0,1 op de ervaren kwaliteit van leven. Er is dus sprake van een summiere 
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stijging in de ervaren kwaliteit van leven. De uitkomsten op subniveau staan hieronder 

weergegeven. 

 

 
 

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK  

Eenmaal per twee jaar wordt binnen Aanzien een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan. Het laatste 

tevredenheidsonderzoek heeft in 2018 plaatsgevonden. Aanzien heeft hierbij een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,7 gekregen. Dit betekent een stijging in 2018 van 0,4 ten opzichte van het 

cliënttevredenheidsonderzoek van 2016. Aan de hand van het cliënttevredenheidsonderzoek gaf de 

cliëntenraad als aanbeveling om meer samen te werken met ervaringsdeskundigen, zodat de 

cliënten meer kunnen sparren en niet het gevoel hebben alleen te zijn. Aanzien heeft geprobeerd 

om samen met cliënten die al ver zijn in hun zorgverleningstraject workshops te geven over 

bijvoorbeeld verslaving. Op de wijze zoals het gegeven was, was het achteraf te confronterend voor 

de cliënt. Dit jaar leggen we de focus op hoe kunnen we dit het beste organiseren, zijn er intern 

cliënten die dit kunnen en willen of gaan we extern een ervaringsdeskundige werven? 

Naast ervaringsdeskundigen werkt Aanzien met “ooms en tantes”. Dit zijn mensen die met 
regelmaat op bezoek komen om een praatje te maken met de bewoners onder het genot van 

bijvoorbeeld een kopje koffie.    

In het jaar 2020 zal er wederom een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden worden. Het streven 

van Aanzien is om minimaal een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 te ontvangen.  
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KLACHTEN  

Voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt er door Aanzien een target met betrekking tot 

mogelijke klachten vastgesteld. In 2019 is het target vastgesteld op < 3, het daadwerkelijk aantal 

klachten in dit jaar bedroeg 1. Deze klacht is niet ontvankelijk verklaard.  

In 2018 bedroeg het daadwerkelijke aantal klachten 2.  

Onze aanpak door direct, met korte lijnen de ontevredenheid te bespreken en op te lossen laat zien 
dat we hiermee voorkomen dat zaken onnodig escaleren. We blijven leren van alles wat er gemeld 

wordt. Ook wanner de klacht niet ontvankelijk is verklaard blijven we kijken naar onze processen en 

ons eigen handelen om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich kan en gaat herhalen.  

CLIËNTENRAAD   

Van 2019 hebben we geen rapport ontvangen van de cliëntenraad. De deelnemers aan de 

cliëntenraad zijn in de loop van het jaar sterk gewisseld.  

In 2018 is vanuit de cliëntenraad het signaal afgegeven dat de cliënten behoefte hebben aan meer 

gezamenlijkheid en activiteiten. In 2019 is een start gemaakt om de cliëntenraad op een herziene 

wijze in te richten, middels het pilotproject ‘Cliëntinspraak’. In het eerste kwartaal van 2019 is er een 

informatiebijeenkomst gehouden voor alle cliënten van Aanzien. Deze bijeenkomst heeft niet het 

gewenste resultaat behaald om een enthousiaste nieuwe groep leden bij elkaar te brengen. Naast 

de inspraak vanuit de cliëntenraad hebben wij op de diverse locaties maandelijks 

bewonersvergaderingen die wij ook inzetten om input te krijgen vanuit de cliënten voor breed 

gedragen onderwerpen. Naast de bewonersvergaderingen gebruiken we ook enquêtes als methode 

om de cliënten een stem te geven. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de interactie tussen Aanzien 

en onze cliënten voorop blijft staan.  

In 2020 blijven we ons actief inzetten op het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad. 

Hierbij worden de cliënten volledig betrokken in het vormgeven van de cliëntenraad. Aanzien wil af 

van het beeld dat de cliënten hebben dat de cliëntenraad saai, eentonig en moeilijk is.  

Het belangrijkste is dat we de behoefte van de cliënten kunnen achterhalen, zodat zij zich gezien, 

gehoord en serieus genomen voelen binnen de cliëntenraad. Aanzien gaat zich vooral richten op het 

enthousiasmeren van de cliënten die wel interesse hebben. Het thema “hoe geven we de 
cliëntenraad vorm” zal een veelbesproken thema zijn binnen de cliëntenraad. De vergaderingen 
worden wisselend op de verschillende locaties gehouden. Als laatst is er het idee om 

inspiratiebijeenkomsten te houden op de locaties door de leden van de cliëntenraad. Op deze wijze 

krijgen mede-cliënten een duidelijker beeld in wat de cliëntraad doet, maar zo weten ze ook wie er 
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bij de cliëntenraad betrokken is. Van ons uit blijft het belangrijk om de aantrekkelijkheid voor de 

cliëntenraad op een creatieve wijze vorm te geven.  

MEDEWERKERS  

 
HET PROCES ROND DE INDIVIDUELE CLIËNT   

Het zorgproces van de cliënt wordt samen met de cliënt vormgegeven. In 2018 heeft Aanzien het 

cliëntportaal JOEP aangekocht, om aan de wens van de cliënten te voldoen en zo de betrokkenheid 

van de cliënt in zijn/haar zorgproces naar een hoger niveau te kunnen tillen. 

Middels JOEP willen we transparant zijn in de hulpverlening die we bieden aan de cliënten. De 

cliënten kunnen hun zorgdossier via JOEP inzien, reageren op rapportages, rapportages aanvullen en 
hun zorgplan accorderen. Door JOEP te gebruiken hoeven we het zorgplan bijvoorbeeld niet meer 

uit te printen, te ondertekenen en weer in het elektronische dossier te zetten. Dit is veiliger, 

waardoor de privacy van de cliënten beter gewaarborgd worden.  

Eind 2019 hebben we geconstateerd dat nog niet alle rapportages op het kwalitatief niveau zaten 
waar Aanzien naar streeft en dat dit een aandachtsgebied is. Ook constateerde wij dat nog niet alle 

rapportages gedeeld werden in JOEP. In 2020 zetten we strak in op dit onderdeel. Onder andere 

wordt er iedere week een controle gehouden en een analyse gemaakt omtrent de rapportages. De 

onderdelen die gecontroleerd worden zijn: rapportage aanwezig, juiste omschrijving, rapportage 

volgens format, op doelen gerapporteerd en gedeeld in JOEP. Dit zijn onderdelen geworden van 

onze kritische prestatie indicatoren. We kunnen wekelijks hierop bijsturen en dit laat nu al een 

stijgende lijn zien.  

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

In 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Hier zijn vragen gesteld over 

verschillende thema’s die wij binnen Aanzien belangrijk vinden. Deze thema’s komen voort uit het 
beleidsplan 2019-2020. Thema’s waarover vragen gesteld zijn, zijn: vertrouwen, communicatie, 
samenwerking, erkenning, groei, innovatie, kwaliteit, veiligheid orde & netheid, kostenbewustzijn en 

algemeen.  

In 2017 kwamen er voornamelijk verbeterpunten/ontwikkelpunten naar voren op de gebieden: 

communicatie/informatievoorziening, samenwerking, erkenning en groei. Naar aanleiding van de 

uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is er ingespeeld op het frequenter versturen 

van de nieuwsbrief, het tweewekelijks versturen van een newsflash, kennisoverdracht van kennis 

die intern aanwezig is en het inzetten van deskundigheidsbevorderingen.  

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2019 zagen we een verbetering op de thema’s: 

groei, kwaliteit, erkenning, samenwerking en veiligheid. In 2019 werd, net als in 2017, laag gescoord 
op het thema informatievoorziening.  

Ondanks dat we frequenter onze informatie delen met de medewerkers en ze in feite al vroeg in de 

processen meenemen was dit voor ons een verassende uitkomst. In 2020 houden we de 

communicatiemiddelen in stand, want we merken dat deze zeer gewaardeerd worden. Medio 2020 

staat het onderwerp informatievoorziening op de agenda om onze medewerkers hier opnieuw naar 

te bevragen.   
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Nieuw in het medewerkerstevredenheidsonderzoek was de mogelijkheid tot het geven van cijfers. 

Bij een aantal thema’s is de vraag gesteld wat voor cijfer de medewerker Aanzien op dat vlak geeft. 

Dit gaf de volgende resultaten.

 

We zijn trots op het algemene cijfer dat Aanzien van de medewerkers gekregen heeft. De 

medewerkers van Aanzien gaf de organisatie een 7.2! 

 

OVERIG 

SURVIO 

In 2019 zijn regelmatig enquêtes middels het programma Survio afgenomen. Survio is een online 

enquêtesysteem voor het opstellen van vragenlijsten, gegevensverzameling en -analyse en het delen 

van de resultaten. Survio wordt onder andere ingezet voor het meten van de tevredenheid bij 

medewerkers, stakeholders en voor de teamspecifieke audit, maar ook voor diverse P&O processen.  

We hebben gekozen voor Survio, omdat het vriendelijk is in gebruik en voor onze cliënten goed te 

begrijpen.  

De wijze van data verzamelen middels Survio is prettig, eenvoudig en effectief. Dit levert 

tijdsbesparing op voor de respondenten bij het invullen van enquêtes, maar ook bij het analyseren 

van de verkregen gegevens uit de enquête.  

 

EXTERNE VISITATIE  

In 2018 heeft Aanzien zowel Abrona als Kwintes gevraagd om een externe visitatie te schrijven aan 

de hand van het kwaliteitsrapport 2018. Om niet alleen een blik van buitenaf te verkrijgen, is ook de 

cliëntenraad gevraagd om een blik van binnenuit te geven.  

 

De visitatie gaf een antwoord op de vraag hoe Aanzien de kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan 

en bijbehorende verbeteracties duidt en onderbouwt in het kwaliteitsrapport. Dit gaf Aanzien een 

kritische, opbouwende reflectie op het kwaliteitsrapport. Aan de hand van de verbetervoorstellen 

hebben wij het verslag van 2018 er direct op aangepast. Op diverse onderdelen hebben we getracht 
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de reflectie van de medewerkers en de cliënten te achterhalen en te benoemen. De reflectie zoals 

gevraagd wordt is om te beginnen door de nieuwe werkwijze van de teamspecifieke audit in praktijk 

gebracht. Hierbij doen we, middels een pilot, aan 360 graden feedback binnen de teams. Uit de 

teamspecifieke audit is duidelijk geworden welke punten goed lopen en welke punten de 

speerpunten van de locatie worden. Aan de hand van de 360 graden feedback kwam naar voren dat 

de medewerkers niet altijd alles met elkaar bespreken met betrekking tot het geven van feedback, 

er medewerkers zijn die het lastig vinden om te reageren bij de verschillende type van agressie die 

zij in hun werk tegenkomen en dat ze meer van elkaars ervaring gaan delen en inzetten op de 
locatie. 

Vanaf het jaar 2020 gaan we de reflectie jaarlijks binnen de teams doen los van de audits.  

 

We kregen als tip om naast dit kwaliteitsrapport ook een cliëntversie uit te brengen. Wij hebben hier 

gehoor aan gegeven.  
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CONCLUSIE 
 

TERUGBLIK 2019 

Zoals te lezen is in onderstaande tabel is er met resultaat gewerkt aan de verbeterpunten die we 

hadden opgesteld voor 2019. De verbeteringen worden steeds meer een onderdeel van het 

dagelijkse werk. Complimenten voor onze medewerkers hoe zij hierin gegroeid zijn!  

Verbeterpunt  Hoe opgepakt 

Uitbreiden van het behandelaanbod 

door het aanbieden van sociale 

vaardigheids- en 

assertiviteitstraining 

Vanuit de cliënten is te weinig respons gekomen om een sociale 

vaardigheids- en assertiviteitstraining in groepsverband te starten. 

Wel zijn er cliënten die individuele behandeling krijgen waarbij dit 

thema in de gesprekken behandeld wordt.  

Positief bekrachtigen op de 

inspanningen die de cliënt levert in 

zijn zorgproces 

Medewerkers hebben in 2019 verschillende 

deskundigheidsbevorderingen gehad die hierop aansluiten 

waaronder: zingevende vraagstelling, motiverende gespreksvoering 

en feedback geven. Hiernaast zijn verschillende problematieken 

behandeld waar de focus vooral lag op hoe ga je er als medewerker 

mee om en kijk naar de pluspunten van de problematiek die de 

cliënt heeft.  

Preventiemedewerker verzorgt een 

deskundigheidsbevordering op het 

gebied preventie op de werkvloer 

In december 2019 opgepakt waarbij de preventiemedewerker 

verschillende onderwerpen behandeld heeft zoals: 

- Loop kort maar regelmatig. Gebruik een kleine drinkbeker, zodat 

je vaker moet lopen naar de kraan; 

- Belang van je pauze; 

- Werktelefoon buiten werktijd uit; 

- Zorg voor frisse/verse lucht op de locaties; 

- Wandel met cliënten tijdens een begeleidingsgesprek. 

 

De aandacht hierop vasthouden is wat ons nu te doen staat. De koers van Aanzien in 2020, het 

werkplan en het beleidsplan zijn hierbij helpend.  

SPEERPUNTEN 2020 

2019 was een bevlogen jaar dat in het teken heeft gestaan van stabilisatie en het uitbreiden van het 

behandelaanbod passend bij de meervoudige problematiek van de doelgroep die Aanzien bedient.  

Voor het jaar 2020 zijn de volgende speerpunten: 

- Balans in de teams; de juiste werknemer op de juiste plek om de werkzaamheden uit te kunnen 

voeren; 

- Efficiënte samenwerking tussen de zorg en de ondersteunende diensten en 

verwachtingsmanagement; 
- Deskundigheidsbevordering gericht op psychiatrische ziektebeelden, het centraal zetten van het 

netwerk in de zorgverlening, financieel gezond voor de cliënt, belang van passend 

werk/dagbesteding voor de cliënt en het vinden van werk/dagbesteding, de-escalerend werken, 
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emotieregulatie, het aanleren van sociale vaardigheden en deskundigheidsbevorderingen gericht op 

het begeleiden van de forensische cliënt; 

- Een meer transparante samenwerking tussen cliënt en medewerkers door het actief inzetten van 

JOEP; 

- Het uitbreiden van het behandelaanbod door het aanbieden van sociale vaardigheid- en 

assertiviteitstraining in groepsverband.  


