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Voorwoord 
Binnen Aanzien vinden we het heel belangrijk dat we goede zorg leveren. Daarvoor hebben 
we helemaal uitgestippeld hoe het zorgtraject eruit moet zien en meten we het hele jaar door 

allemaal verschillende dingen. Zo kijken we bijvoorbeeld op welke gebieden jullie het meest 
hulp nodig hebben (Zelfredzaamheidmatrix) en welke dingen ervoor zouden kunnen zorgen 

dat dit even niet loopt zoals we zouden willen (Risicotaxatie). We bevragen jullie via de 
tussenevaluaties en het cliënttevredenheidsonderzoek over jullie tevredenheid van de 

geleverde zorg en daarnaast meten we nog veel meer. 

Dit doen we niet zomaar. We willen graag weten hoe het gaat in onze organisatie en de zaken 
die minder goed lopen dan ook verbeteren. 

 

In dit verslag komen de metingen van het jaar 2020 samen en schrijven we welke dingen we 

gaan doen om te kunnen verbeteren. We noemen dit speerpunten. In dit verslag betekent een 

geel kopje dat het een speerpunt is. 

 

Speerpunten 2020 
Vorig jaar hebben we ook een verslag als dit opgesteld en hadden we speerpunten voor het 
vorige jaar. We blikken nu terug hoe dat gegaan is. 

 

Balans in de teams 

We zijn vorig jaar bezig geweest met het anders organiseren van de teams. Hierdoor zijn er 
wisselingen in de medewerkers geweest om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. We 

vinden dat dit al goed gelukt is, maar om alles nog beter te laten verlopen gaan we in 2021 
locatiecoördinatoren aan de teams toevoegen. Zij zullen veel dingen binnen de teams gaan 

regelen zodat alles op rolletjes loopt. 
 

Samenwerking tussen begeleiders en kantoor 
De begeleiders zijn iedere dag hard aan de slag om jullie van de beste zorg te voorzien. Op 
kantoor zitten de mensen die alle dingen achter de schermen regelen. De begeleiders en het 

kantoorpersoneel zien elkaar dus niet heel vaak. Daar wilden we in 2020 verandering in 

brengen door de kantoormedewerkers ook vanuit de locaties te laten werken. Niet om te 

begeleiden, maar hun eigen werk vanaf de locaties te doen, zodat iedereen elkaar meer zou 
zien en we dus ook beter kunnen samenwerken. Alleen heeft corona ervoor gezorgd dat dit 

niet is gelukt. In 2021 doen we nog een poging. 
 

Deskundigheidsbevorderingen 
Ieder jaar stellen we een scholingsplan op voor alle medewerkers. In 2020 hebben we helaas 

niet alle scholing kunnen volgen omdat we door corona heel druk waren en niet makkelijk 
samen konden komen. 

 

Het actief inzetten van JOEP 

In JOEP kunnen jullie je eigen rapportages en zorgplannen inzien. In 2019 werd hier nog niet 

actief gebruik van gemaakt. In 2020 werden bijna alle rapportages in JOEP gedeeld.  
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Aanbieden van sociale vaardigheidstraining 

We wilden in 2020 op alle locaties sociale vaardigheidstrainingen opzetten. Maar ook dit is 
door corona een jaar opgeschoven. 

 

Zorgproces rond de individuele cliënt 
Wanneer het zorgplan opgesteld wordt, gaat daar altijd een hoop aan vooraf. Zo kijken we 

naar hoe zelfredzaam je bent in de verschillende leefgebieden en welke risico’s er zijn om je 

doelen te kunnen behalen.  

 

Zelfredzaamheid en hulpvragen 
Uit onze metingen blijkt dat de meeste cliënten hulp nodig hebben bij hun geestelijke 

gezondheid. Daarnaast groeit de club die hulp nodig heeft bij verslavingsproblemen.  
 

Experts 

Onze begeleiders weten heel veel, maar we willen een aantal begeleiders de mogelijkheid 
geven om extra bij te leren op bepaalde ziektebeelden en verslaving. Op deze manier kunnen 

zij als expert ingezet worden. 
 

Ziekte-inzicht 

Iedere aandoening brengt bepaalde dingen met zich mee. Om goed te leren wat er nou 

precies bij je aandoening hoort en wat bij jou als persoon, willen we meer informatie geven 

over stoornissen. Dit gaan we in groepen doen, omdat je ook veel bij elkaar kunt herkennen 

en van elkaar kunt leren. Ook kun je zelf modules volgen om meer te weten te komen wat er 
bij jouw aandoening hoort. 

 

Risico’s en veiligheid 
Zoals jullie allemaal weten wordt er twee keer per jaar een risico-taxatie opgesteld. We meten 

dan van de hele organisatie welke risico’s het meest voorkomen. En we kijken ook naar alle 

incidenten van het jaar. Uit deze informatie lezen wij af waar we alert op moeten zijn en 
bedenken we wat we kunnen doen om alles zo veilig mogelijk te maken. 

 

Omgaan met risico’s 

Alle begeleiders gaan een opleiding volgen waarin hen geleerd wordt om risico’s goed te 

herkennen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat er per persoon goed gekeken wordt 

welke risico’s er zijn en we samen kunnen zorgen dat je niet in jouw valkuilen trapt. 
 

Sociale problemen 
We zien uit onze metingen dat veel mensen moeite hebben met sociale dingen. Sommigen 

zijn daar een beetje onhandig in en weten niet zo goed hoe ze dat soort dingen aan moeten 

pakken. Vanuit de omgang met elkaar komen best veel problemen voor binnen de 
organisatie, dan begrijpen mensen elkaar niet goed en loopt het mis. Daarom gaan we de 

sociale vaardigheidstraining een vast onderdeel maken binnen de organisatie voor de 
mensen die op een locatie wonen. Ook mensen die ambulante begeleiding krijgen kunnen en 

mogen hieraan meedoen als ze dit willen. 
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We gaan ook meer activiteiten organiseren voor alle mensen die zorg krijgen van Aanzien. Zo 
ervaren we samen leuke dingen, kunnen we oefenen met wat we hebben geleerd in de 

trainingen en misschien ook nog mooie vriendschappen opbouwen. 
 

Medicatie 
We zien dat steeds meer mensen hulp nodig hebben bij het bewaren en goed innemen van 

hun medicatie. We willen deze mensen graag ondersteunen hierbij en leren hoe zij dit zelf 

kunnen doen. Hiervoor moeten de begeleiders wel een opleiding volgen, zodat ze precies 

weten hoe dat moet. Alle begeleiders van de locaties gaan daarom een medicatietraining 
doen. 

 

Dagbesteding 

We voelen ons allemaal beter als we iets te doen hebben en we leren heel veel van 

(samen)werken. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat iedereen een zinvolle tijdsinvulling 
heeft van tenminste vier dagdelen in de week. Dit kan zijn dat je naar school gaat, 

dagbesteding volgt, vrijwilligerswerk doet of een betaalde baan hebt. Wij gaan dit jaar ons 
aanbod voor dagbesteding verder uitbreiden en iedereen kan hierbij aansluiten. Zodat we 

structuur in de dag hebben en kunnen oefenen voor bijvoorbeeld een baan. 
 

Familie en vrienden 

Jullie geven aan veel steun te krijgen vanuit jullie familie en vrienden. We willen dit jaar meer 

gaan samenwerken met de mensen die om jullie heen staan. Zij kunnen gaan helpen bij het 

opstellen van de zorgplannen, maar ook bij het behalen van doelen.  

 

Incidenten 
Uit onze metingen zien we dat er vaker dezelfde incidenten bij dezelfde persoon voorkomen. 

Een incident is al lastig genoeg, maar als het vaker gebeurt wordt het steeds vervelender voor 
iedereen. We willen gaan inzetten dat we na een incident dit goed met je doorspreken. Zo 

kunnen we samen onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit niet nog een keer 
gebeurt. 

 

Ervaringen van cliënten 
In 2020 hebben we een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Maar hier was toen zo 

weinig op gereageerd dat we het onlangs nog een keer hebben gedaan. We willen namelijk zo 

goed mogelijk onderzoeken wat jullie nou echt vinden en waarop we kunnen verbeteren. 

 

Bij het onderzoek in 2020 hebben jullie aangegeven dat jullie niet zo tevreden waren met de 
vragenlijst en vonden jullie zelfs dat er een paar onzin vragen in stonden. Hier hebben we 

naar geluisterd en we hebben een andere lijst gebruikt en de onzin vragen hier niet meer in 
opgenomen. 

 
Uit het onderzoek zijn rapportcijfers gekomen per onderwerp: 

Thema Cliënten op locaties Ambulante cliënten 

Wonen 7,6  

Begeleiding 7,8 8,3 

Vrijetijdsbesteding 7,8 7,3 
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Organisatie 7,6 6,9 

 

Ook zijn er door jullie veel adviezen gegeven en hebben we kunnen ontdekken waar jullie 

tevreden en minder tevreden over zijn. Door jullie informatie weten wij nu wat wij verder 

kunnen verbeteren en hebben wij hier een plan voor gemaakt waarop doelen staan 
beschreven. Dit zijn een aantal zaken die we op willen pakken: 

 

Wonen 
Jullie hebben aangegeven dat jullie het vervelend vinden dat de afspraken op de locaties niet 

duidelijk zijn of niet altijd hetzelfde worden nageleefd. Ook als het gaat om het onderhouden 

van de woningen of wat er moet gebeuren als er iets kapot is. We gaan ervoor zorgen dat dit 

voor iedereen duidelijk wordt, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. 

 

Begeleiding 
Er zijn veel wisselingen geweest in de begeleiders en dat is vervelend. Om nog meer van dit 

soort wisselingen te voorkomen gaan we het vanaf het begin af aan anders doen. Dus vanaf 
het zoeken naar geschikte medewerkers tot het aannemen van een nieuwe collega gaan we 

de manier waarop we dit aanpakken veranderen. Ook willen we een andere manier van 

inwerken, zodat een nieuwe medewerker precies aangeleerd krijgt hoe alles binnen Aanzien 

werkt. 

 

Vrijetijdsbesteding 

Jullie hebben in het onderzoek aangegeven dat jullie je soms weleens vervelen en zouden 

willen dat er meer activiteiten vanuit Aanzien geregeld worden. Dit gaan we doen. We moeten 

daar alleen wel creatief in zijn, omdat er nog steeds coronamaatregelen gelden. 

 

Zorgplan 
Uit het onderzoek blijkt dat familie en vrienden vaak geen rol spelen in het opstellen en het 

behalen van doelen. We willen dit meer samen met jullie familie en vrienden doen, omdat zij 
een belangrijk onderdeel zijn in jullie leven en zij jullie ook goed kunnen helpen om jullie 

doelen te behalen. 
Ook gaan we nog meer aan de slag met de app JOEP. Hierin kun je namelijk alles zien over 

jouw zorg binnen Aanzien. Ook de rapportages die begeleiding schrijft over jullie afspraken 

komen hierin. Maar omdat het over jou en jouw leven gaat zou het zo mooi zijn als jullie ook 

aan de slag gaan met het schrijven van je eigen beleving van de begeleidingsafspraken. 
 

Informatie 
Er wordt aangegeven dat er weleens informatie door jullie wordt gemist. We geven twee keer 

per jaar een nieuwsbrief uit voor alle cliënten van Aanzien. Vanaf dit jaar gaan we ook een 

kleine nieuwsbrief per locatie uitbrengen. Hierin staan alle weetjes van de locatie en zijn jullie 

dus goed op de hoogte. 
 

Inspraak 
We proberen altijd om jullie inspraak te geven. Dit was eerst geregeld door een cliëntenraad. 
Alleen ook daar waren veel wisselingen en was het moeilijk om een groep bij elkaar te 

houden. Dat hebben we in 2019 en 2020 anders proberen te doen, maar ook dit werkte niet 
zoals we gehoopt hadden. In 2021 gaan we samen met cliënten goed nadenken hoe we dit 

nou het beste aan kunnen pakken. Hiervoor komen er brainstormsessies, waarin we met een 
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groepje samen gaan nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat cliënten mee kunnen 

denken en kunnen adviseren op de plannen die Aanzien bedenkt. 
 

Klachten 
In 2020 zijn er 3 officiële klachten door jullie ingediend. We hebben een klachtencommissie 

die bestaat uit drie mensen die niet bij Aanzien werken. We noemen dat een onafhankelijke 
klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt en behandelt de klachten die worden 

ingediend. Als een klacht in behandeling wordt genomen schrijft Aanzien een verslag over 

hoe ermee om is gegaan met hetgeen waar degene een klacht over in heeft gediend. Dan 
wordt er een hoorzitting gehouden. Hierbij gaat de klachtencommissie in gesprek met de 

klager en de organisatie en wordt er door de commissie een uitspraak gedaan.  
 

In 1 geval is er een hoorzitting geweest en heeft de commissie een uitspraak gedaan. 

Aanzien heeft geluisterd naar de uitspraak en de punten opgelost die opgelost moesten 

worden.  
 

Ook zijn er 2 klachten via een andere route bij ons terechtgekomen. We hebben namelijk ook 
een klachtenfunctionaris die ingezet kan worden als er bemiddeling nodig is tussen de klager 

en de organisatie. De klachtenfunctionaris is bij 1 van deze klachten ingezet en de andere 
klacht hebben we met een goed onderling gesprek op kunnen lossen. 

 

Klachten 
We hebben gemerkt dat het inplannen van een hoorzitting lang kan duren. Daarom hebben 

we nog een extra persoon als reserve commissielid toegevoegd.  
 

Ook kwam er uit de behandelde klachten dat we soms in brieven niet duidelijk genoeg 

zeggen wat we willen zeggen. Hier gaan we heel goed op letten. 
 

Teams 
In 2019 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit werkt hetzelfde als 
jullie onderzoek, maar dan met vragen voor de medewerkers. Daar werd duidelijk dat vooral 

er vooral informatie werd gemist. We zijn dus ook naar de medewerkers meer nieuwsbrieven 
gaan versturen, zodat iedereen op de hoogte is. En dit heeft gewerkt, toen we in november 

2020 nog eens vroegen naar de tevredenheid over de informatie voor medewerkers, kregen 

we een rapportcijfer van 8,2. In 2021 gaan we weer het grote onderzoek bij de medewerkers 

afnemen. 

 

Het is belangrijk dat je als team goed samenwerkt. Daarom kijken we ook goed naar hoe de 
teams werken en kijken de teams zelf ook heel goed naar hoe ze werken. Dit laatste noemen 

we zelfreflectie.  
 

Vanuit de zelfreflectie in de teams kwam naar voren dat er structuur wordt gemist binnen de 
teams. Er zijn veel wisselingen geweest waardoor er vrij nieuwe teams zijn en er wordt een 

persoon binnen de teams gemist die zorgt dat alles loopt zoals het hoort te lopen.  
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Locatiecoördinatoren 

Iedere locatie krijgt een locatiecoördinator die zorgt dat er aan de teams wordt gebouwd en 
een structuur wordt neergezet. Zo hopen we dat iedereen goed weet wat er gedaan moet 

worden en dit ook doet en dat er minder wisselingen gaan komen.  
 

 

Reactie cliëntvertegenwoordiging 
We zijn met twee cliënten van Aanzien in gesprek gegaan over dit rapport. Hieruit is de 

volgende feedback op de speerpunten gegeven: 
 

Speerpunten 2020 
Balans in de teams 
De wisselingen zijn merkbaar geweest voor jullie, maar hebben volgens de 

cliëntvertegenwoordiging wel resultaat opgeleverd. Er wordt aangegeven dat het goed is 

geweest dat Aanzien actief aan de slag is gegaan met de teams en het in huis halen van de 
geschikte personen. Dit heeft tijdelijk wel voor wat extra beweging binnen de teams gezorgd, 

maar is niet voor niets geweest. Er wordt opgemerkt dat dit beter is geworden en meer rust 
geeft. 

Cliëntvertegenwoordiging vertelde ook dat Aanzien ook mensen met een eigen rugzakje 
kansen geeft binnen Aanzien. Dit wordt gezien als iets positiefs, dat bij Aanzien past en 

Aanzien siert. 
 

Samenwerking tussen begeleiders en kantoor 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan een meerwaarde te zien wanneer de mensen van 

kantoor ook vanuit de locaties zullen gaan werken. Hierbij wordt het makkelijker kunnen 
samenwerken tussen begeleiding en kantoor genoemd, maar ook dat cliënten rechtstreeks 

dingen kunnen oppakken met een kantoormedewerker. Ook is een voordeel dat mensen van 
kantoor vanuit de locaties eerder kunnen zien als dingen stroef lopen of misgaan en kan hier 

eerder werk van gemaakt worden.  
 

Het actief inzetten van JOEP 
Cliëntvertegenwoordiging merkt op dat lang niet alle cliënten gebruik maken van JOEP. De 

cliënten die dit wel doen vinden de app een goede aanvulling. Het geeft inzicht over wat er 

over hen geschreven wordt en dit maakt het mogelijk hier op terug te komen bij hun 

begeleider. Soms delen mensen ook met elkaar wat er geschreven wordt. De chatfunctie van 
de app wordt niet gebruikt, die is niet zo makkelijk om te gebruiken.  

 

Aanbieden van sociale vaardigheidstraining 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan ook te zien dat veel onrust en incidenten ontstaan vanuit 

sociale problemen. De sociale vaardigheidstraining zou een mooie aanvulling zijn. Hier kan 
iedereen iets van kunnen leren, ook voor situaties buiten Aanzien zoals werk, omgaan met 

vrienden of boodschappen doen. 
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Speerpunten 2021 
Experts 
Cliëntvertegenwoordiging is enthousiast over het idee om begeleiders bij te scholen tot een 

expert in bepaalde aandoeningen en geeft aan weleens specialisaties te hebben gemist 
binnen de zorg. Soms is het gewoon nodig om iemand in te schakelen die extra kennis over 

een bepaald onderwerp heeft. Hier kunnen cliënten veel aan gaan hebben.  
 

Sociale activiteiten 

Cliëntvertegenwoordiging staat achter het organiseren van sociale activiteiten voor de 
gezelligheid en verwachten dat hier wel mensen op af zullen komen. Zolang het maar 

gezellig is en het doel is om samen te komen en te ervaren. 
 

Dagbesteding 

Cliëntvertegenwoordiging staat nog steeds achter het besluit om verwachtingen te hebben 

over de tijdsinvulling van cliënten. Iets te doen hebben is voor iedereen goed. 
Cliëntvertegenwoordiging staat achter het ophogen van deze verwachting naar vier dagdelen. 

Wel verwachten ze dat hier weerstand op zal komen bij sommige mensen. 
Cliëntvertegenwoordiging heeft hierin benadrukt dat ook in de verwachtingen altijd maatwerk 

moet worden geleverd.  
 

Familie en vrienden 

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat dit een mooie droom is, maar weten niet zo goed of 
dit wel kan. Veel mensen hebben geen familie of vrienden waar ze (lange tijd) op kunnen 

steunen en dit opbouwen is lastig. Ook is het moeilijk te bepalen hoe belastbaar de familie en 
vrienden van iemand zijn. Wat gebeurt er met iemand als die steun dan weer wegvalt? 

 

Ziekte-inzicht 

Cliëntvertegenwoordiging twijfelt of mensen hier wel op zitten te wachten. Zij staan achter de 

visie dat een mens meer is dan zijn/haar aandoening, maar twijfelen of mensen zich wel 

veilig genoeg voelen om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Cliëntvertegenwoordiging 
zal zelf wel deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten, maar puur uit nieuwsgierigheid. 

 

Incidenten 

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan te merken dat er op een betere manier om wordt gegaan 
met het afhandelen van de incidenten in vergelijking tot een jaar eerder. Zij hebben gemerkt 

dat de sancties naar aanleiding van een incident passen en het doel behalen.  

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat het nabespreken van incidenten wel wordt 

aangeboden, maar weet niet of het nabespreken altijd gedaan wordt. Hierbij wordt het advies 
gegeven een ander iemand te betrekken als gespreksleider. Het liefst wel iemand die bekend 

is voor de cliënt, vanwege het vertrouwen. In dit gesprek kan het incident worden uitgepraat 
en kan er worden gepraat over hoe het incident beleefd is en nieuwe afspraken worden 

gemaakt om te zorgen dat het niet nog een keer uit de hand loopt.  

 

Klachten 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat de klachtenprocedure onbekend is voor de meeste 
cliënten en er indianenverhalen rondgaan over de cliëntvertrouwenspersoon. Hierbij wordt 
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getwijfeld of deze wel onafhankelijk is/zijn. Cliëntvertegenwoordiging adviseert om hier 

begrijpelijke informatie over met cliënten te delen. 
 

Wonen 

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat er inderdaad onduidelijkheid is over het onderhoud 

van woningen en herstellen van dingen die kapot zijn in een woning. Ze adviseren een lijst te 
sturen aan cliënten waarop de verantwoordelijkheden staan beschreven. 

 

Informatie 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat het beter gaat met informatie geven aan cliënten. 

Vooral de locatie nieuwsbrieven dragen hieraan bij. Die staan vol met weetjes en nieuws, 

waardoor mensen meer weten wat er speelt en mensen zich meer betrokken voelen bij de 

locatie. 

 

Locatiecoördinator 

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan heel blij te zijn met de toevoeging van de 

locatiecoördinatoren. Er wordt meer structuur, sturing en duidelijkheid ervaren. Ook hebben 

begeleiders nu meer tijd omdat de taken die zij normaal naast het begeleiden deden nu 

worden overgenomen door de locatiecoördinator. 


