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Voorwoord 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Vol goede moed begon de organisatie aan het 

jaar, echter bracht deze een pandemie met zich mee. Een pandemie die ervoor zorgde dat het 

‘normaal’ overboord werd gegooid en het voor de organisatie bestond uit aanpassen en het 

aanboren van de creativiteit.  
Op veel gebieden werd de vanzelfsprekendheid ontnomen. Dit zorgde enerzijds voor 

uitdagingen, maar anderzijds ook voor mooie ontwikkelingen. In het cliëntenwerk kwam dit 

vooral tot uiting in het aanboren van de zelfredzaamheid van cliënten wat hen mooie 

inzichten opleverde. 
De uitdaging zat hem vooral in het hooghouden van de kwaliteit van zorg binnen de 

geformuleerde restricties en met bijkomende risico’s. Aanzien kijkt met trots terug op een 
jaar, waarin hard gewerkt is om op andere manieren kwaliteit te blijven bieden aan de 

afnemers van de zorg. 

 

De kwaliteit van onze zorg staat altijd 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 eigenzinnige organisatie waarin al jaren met passie en gedrevenheid gewerkt 

wordt vanuit een kijk dat nabijheid en geloof in de cliënt dé noodzakelijke ingrediënten zijn 

om een mens de beste versie van zichzelf te laten worden. Bij ons is de cliënt de regisseur 

van het eigen zorgproces. De zorgprofessionals bieden met maatwerk ondersteuning in het 
behalen van de doelen van de cliënt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het netwerk en de 

omgeving van de cliënt. Bij Aanzien hoef je het niet alleen te doen. 

 

Aanzien gaat uit van het principe dat ieder mens uniek is en als zodanig behandeld dient te 
worden.  De doelgroep van Aanzien is breed en bestaat uit kwetsbare individuen die als 

‘moeilijk’ bestempeld worden in de maatschappij. Aanzien streeft ernaar deze doelgroep de 
juiste ondersteuning te bieden, respect te hebben voor de autonomie van de cliënt en het 

welzijn, de zelfredzaamheid, het sociale netwerk te stabiliseren en/of vergroten en 

participatie te bevorderen.   

Doelgroepen 
Aanzien biedt integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en complexe problemen, 
van jongvolwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden. Aanzien heeft 

te maken met o.a. ex-gedetineerden, dak- en thuislozen, mensen met (zware) 
gedragsproblemen, verslaving en/of een verstandelijke beperking.  

 
In de regel heeft een cliënt bij Aanzien problemen op meer dan vijf leefgebieden. Het gaat 

veelal om zeer kwetsbare burgers die binnen het reguliere hulpverleningsaanbod niet of 

onvoldoende aansluiting vinden.   

 
Aanzien heeft diverse locaties met elk hun eigen identiteit en werkwijze. Deze staan 

beschreven in de locatieprofielen. Zowel bij aanname van cliënten als bij de begeleiding van 
cliënten wordt er strikt volgens deze profielen gewerkt. 

 
Wij bieden zorg vanuit verschillende financieringsstromen vanuit het gedachtengoed dat het 

hulpverleningstraject van A tot Z binnen de organisatie doorlopen kan worden. 
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Speerpunten 2020 
Voor het jaar 2020 had Aanzien een aantal speerpunten geformuleerd op de kwaliteit van 

zorg verder te verbeteren. Onderstaand een uiteenzetting van de voortgang van deze 

speerpunten. 

 

Balans in de teams 

Afgelopen jaar is de organisatie aan de slag geweest met het reorganiseren van de teams 
met als doel de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Dit heeft gezorgd voor wisselingen 

binnen de bestaande teams, maar ook voor het afscheid nemen van medewerkers en het 
verwelkomen van nieuwe medewerkers. Dit heeft al tot resultaat geleid. In 2021 zal dit 

doorgang vinden. Zo zal er vanaf dit jaar gewerkt gaan worden met locatiecoördinatoren, 
welk de individuele teams zullen aansturen en ontwikkelen. 

 

Efficiënte samenwerking tussen de zorg en ondersteunende diensten 

Het was de bedoeling dat de ondersteunende diensten vaker vanaf de zorglocaties zouden 

gaan werken, echter is dit niet mogelijk geweest in verband met Covid-19. Bijna het gehele 
jaar is er door de ondersteunende diensten op afstand gewerkt, wat heeft gezorgd dat er veel 

energie is gestoken in het kort houden van de lijnen op afstand. In het komende jaar zal het 
originele plan doorgang vinden wanneer dit weer mogelijk is. Daarnaast is ook ingezet op het 

toevoegen van locatiecoördinatoren, die in nauwe samenwerking met de ondersteunende 
diensten de coördinatie van hun locaties op zich nemen. 

 

Deskundigheidsbevorderingen 

Er is voor het jaar 2020 een programma gemaakt voor de deskundigheidsbevorderingen. 
Deze heeft echter maar deels doorgang kunnen vinden vanwege Covid-19. In het nieuwe jaar 

zal deze hervat worden. 

 

Het actief inzetten van JOEP 
In JOEP kunnen cliënten hun eigen zorgplan raadplegen en hun eigen rapportages inzien, 

aanvullen of schrijven. In het jaar 2019 werd hier nog niet actief gebruik van gemaakt. In 

2020 is hier actief op ingezet, onder andere door te monitoren in hoeverre medewerkers hun 
rapportages doorzetten naar de cliëntomgeving. In het eerste kwartaal van 2020 werden 

47,3% van de rapportages doorgezet. In het vierde kwartaal lag dit percentage op 95,2%. 

 

Aanbieden van sociale vaardigheidstraining in groepsverband 

Het aanbieden van de sociale vaardigheidstraining is in het vorige jaar onmogelijk gebleken 

vanwege de maatregelen. Dit is een training die niet virtueel plaats kan vinden en dus geen 
doorgang heeft kunnen vinden.  
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Zorgproces rond de individuele cliënt 
Het zorgproces rondom de cliënt wordt zorgvuldig vormgegeven. Op basis van metingen met 

betrekking tot de zelfredzaamheid, de ervaren kwaliteit van leven, de individuele risico-

weging en de wensen van de cliënt wordt gezamenlijk het zorgplan opgesteld. Hierbij wordt 

er gestreefd naar het gebruikmaken van het eigen netwerk, opdat de cliënt leert een zo 
zelfredzaam mogelijk bestaan op te bouwen met hulp van het eigen netwerk. 

 

Zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften 
Iedere 6 maanden wordt het zorgplan vernieuwd. Onderdeel hiervan is dat de 

zelfredzaamheidmatrix in wordt gevuld en gemeten wordt op welke gebieden de cliënt 

ondersteuning nodig heeft om de zelfredzaamheid te vergroten. Op basis hiervan worden de 

doelen geformuleerd. 
 

In onderstaande grafiek is per leefgebied uiteengezet in hoeverre er ondersteuningsbehoefte 
bestond binnen de doelgroep die Aanzien bedient. 

 

 

Het beeld in 2020 is een overeenkomstig beeld met 2019. Wel is er ieder jaar een kleine groei 
te zien in de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot verslavingsproblematiek. Dit is een 

lastige problematiek binnen de doelgroep, daar er altijd sprake is van een dubbele 
problematiek en vaak sprake is van triple problematiek (verstandelijke beperking, 

psychiatrische stoornis in combinatie met verslaving).  

 

Speerpunt 2021 
Aanzien zet in op het creëren van specialisaties binnen het team. De doelgroep is complex en 

uiteenlopend, waardoor het van belang is dat er sprake moet zijn van generalisatie binnen het 
team. Aanzien is voornemens om naast deze generalisten, medewerkers te laten 

specialiseren op verschillende aspecten binnen de doelgroep, te weten: 
- Triple problematiek; 

- Autismespectrumstoornis; 
- LVB-problematiek.  
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Risico’s en veiligheid 
Ieder half jaar worden de risico’s omtrent een cliënt geïnventariseerd en getaxeerd. Op basis 
van deze taxatie worden er per individu veiligheidsafspraken gemaakt. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de protectieve factoren die er in het leven van de cliënt zijn. 
 

Onderstaand de risicogebieden van de cliënten binnen de organisatie. 

 

Wederom een overeenkomstig beeld met het voorgaande jaar en kenmerkend voor onze 

doelgroep. De risico’s schuilen bij deze doelgroep vaak in deze gebieden, daarom is het voor 
ons van belang hier hoog op in te zetten door het (bij)scholen van onze medewerkers. Dit is 

afgelopen jaar wegens de omstandigheden rondom de pandemie lastig gebleken, maar 
wordt in het volgende jaar vol op ingezet. Er is een kleine groei waarneembaar in de 

categorieën grensoverschrijdend gedrag, criminaliteit en verslaving. Dit vindt zijn oorsprong 

in de contracttering voor forensische zorg, wat heeft gezorgd voor een grotere populatie van 

cliënten met een justitiële maatregel binnen de organisatie.  

 
De sociale problematiek blijft één van de grootste risico’s bij onze cliëntenpopulatie. Dit kan 

uiteenlopen van het niet begrijpen van sociale structuren, het sociale netwerk (gebrek eraan 
of problematisch netwerk) tot de mate van beïnvloedbaar zijn. 

 

Het terugvallen in psychiatrische klachten kenmerkt zich binnen onze organisatie 

voornamelijk als depressieve klachten of hyperactiviteit. Het beleven van hallucinaties of 
wanen en zelfbeschadiging komen het minst bij de doelgroep binnen de organisatie voor. 
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Protectieve factoren binnen de doelgroep: 

 
Incidenten in 2020: 

 
 

Speerpunten 2021 

Forensische leerlijn 
Door de toename van de risico’s in de categorieën grensoverschrijdend gedrag, criminaliteit 

en verslaving en de uitingen hiervan in incidentvorm, wordt in 2021 door alle medewerkers uit 
het primair proces begonnen met de Forensische leerlijn. Onderdeel van deze opleiding is het 

managen van risico’s. 
 

Sociale vaardigheidstraining 

De sociale problematiek blijft één van de grootste risico’s bij onze cliëntenpopulatie. Dit kan 

uiteenlopen van het niet begrijpen van sociale structuren, het sociale netwerk (gebrek eraan 

of problematisch netwerk) tot de mate van beïnvloedbaar zijn. 

In 2021 zal het deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining een vast onderdeel worden 
van het zorgtraject. Hiermee willen we zorgdragen voor een groei in de sociale 

zelfredzaamheid binnen onze doelgroep en het terugbrengen van de incidenten voortkomend 
uit sociale problemen. 

 
Sociale activiteiten 

Tevens zal worden ingezet op het organiseren van activiteiten voor alle cliënten van de 
organisatie om te kunnen oefenen met sociale activiteiten en wellicht het opbouwen van een 

netwerk. Vanuit de protectieve factoren van de doelgroep komt naar voren dat een groot deel 

beschikt over een empathisch vermogen, welk op deze wijze ingezet kan worden om risico’s 

te verminderen. Vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat hier ook grote behoefte 
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aan is. Naast het feit dat wij zien dat er risico’s en incidenten voortkomen uit sociale 

problemen, is het versterken van de sociale vaardigheid en het opbouwen van een netwerk 
een belangrijke protectieve factor welk de cliënt weerbaarder en zelfredzamer zal maken in 

de rest van het leven. 
 

Medicatie 

Binnen de doelgroep is er een dalende lijn waarneembaar in hoeverre cliënten in staat zijn om 

hun medicatie zelf te beheren. Derhalve heeft Aanzien haar beleid veranderd en zullen alle 
medewerkers in 2021 een medicatietraining krijgen in het beheren en verstrekken van 

medicatie. Hierbij wordt ingezet op trainen van vaardigheden om de medicatie uiteindelijk 

zelf te kunnen beheren. Dit thema wordt onderdeel van het zorgplan van de betreffende cliënt 

om zodanig de vaardigheden aan te leren en de mogelijkheden van de cliënt dusdanig te 

benutten dat hierin geen afhankelijkheid hoeft blijven te bestaan van een hulpverlenende 

instantie die een rol speelt in het beheren en/of verstrekken van medicatie. 

 
Dagbesteding 

Het hebben van dagbesteding is een grote protectieve factor voor cliënten om niet in 

risicogedrag te vervallen. Om deze reden heeft Aanzien het beleid dat iedere cliënt minimaal 

twee dagdelen een zinvolle tijdsinvulling heeft. Dit gaan we echter uitbreiden naar 4 

dagdelen. Daarnaast zal het aanbod van dagactiviteiten voor de cliënten die (nog) geen 

dagbesteding hebben worden uitgebreid en toegankelijk worden gemaakt voor cliënten met 

ambulante zorg. 

 

Steun uit het netwerk 

Een groot deel van de doelgroep geeft aan steun uit het netwerk te ervaren. Echter blijkt dat 
het netwerk nog niet grootschalig in wordt gezet bij het opstellen van zorgplannen en het 

behalen van doelen. Hier zal in 2021 de focus op komen te liggen. Dit onderdeel is 
opgenomen in de werkplannen van de verschillende locaties. We hebben te maken met 

systemen rondom een cliënt die vaak uitgeput zijn, omdat er in het verleden al heel veel 
gebeurd is en het niet makkelijk is om een hulpbehoevend persoon in het eigen systeem te 

hebben. We willen op laagdrempelige wijze deze systemen bij elkaar en bij de zorg 
betrekken.  

 

Ziekte inzicht 

Het gebrek aan zelfinzicht scoort als een redelijk hoog risico binnen de doelgroep die 
Aanzien bedient. Het hebben van inzicht in de eigen ziekte en hoe bepaalde zaken zich 

verhouden tot het eigen leven is een belangrijk onderdeel om groei in zelfredzaamheid te 

bewerkstelligen. Het is belangrijk dat men weet welke zaken voortkomend zijn uit hun 

ziektebeeld en welke persoonlijke eigenschappen zij in kunnen zetten om de hinder hiervan 
tot een minimum te beperken. Hiervoor is het hebben van ziekte-inzicht van belang, wat 

gegeven kan worden middels psycho-educatie. Door dit in groepsverband te doen komt daar 

nog een belangrijk element bij, namelijk herkenning bij elkaar. Het bieden van psycho-
educatie door medewerkers met een specialisatie middels themabijeenkomsten voor de 

doelgroep zal in het komende jaar worden ingezet. Tevens kunnen er individuele trajecten 
aangeboden worden via Embloom. 

 
Incidenten 

De procedure voor het melden en afhandelen van incidenten zal gewijzigd worden. In 2021 
zal het digitaal registreren van een (bijna-) incident geïmplementeerd worden, waardoor het 
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maken van een melding eenvoudiger wordt voor de medewerker. Tevens wordt er een nieuwe 

werkwijze gehanteerd met betrekking tot de afhandeling ervan. De incidenten worden 
namelijk steeds heftiger van aard, waardoor de nazorg aan betrokken medewerkers 

opgeschaald dient te worden om uitval te voorkomen. Ook wordt het voltrokken incident met 
de cliënt zelf geëvalueerd, zodat beide betrokken partijen hier lering uit kunnen halen en 

hierbij eventuele aanpassingen in de afspraken kunnen maken. 
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Onderzoek naar cliëntervaringen 
In 2020 is er een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Echter is op dat onderzoek een 

respons gekomen van 39%, dus rees de vraag of dit als representatief beschouwd kan 

worden. Derhalve heeft de organisatie besloten het cliënttevredenheidsonderzoek nogmaals 

af te nemen.  
 

De respondenten hebben aangegeven niet heel tevreden te zijn over de eerder gehanteerde 

vragenlijst. Deze was lastig in te vullen en bevatte vragen waarvan zij het idee hadden geen 

toegevoegde waarde te hebben. Ook werden er enkele antwoordenopties gemist. Dit signaal 
hebben wij serieus genomen en is er besloten een nieuwe vragenlijst te gaan gebruiken voor 

het meten van de tevredenheid van onze doelgroep. In het eerste kwartaal van 2021 is het 
nieuwe tevredenheidsonderzoek afgenomen met gebruik van de vragenlijst ‘Cliënt aan het 

woord’ van Ipso Facto. Omdat deze ter vervanging is van het geplande onderzoek in 2020, 

zullen de resultaten ook in dit kwaliteitsrapport worden meegenomen. Onderstaande scores 

zijn een gemiddelde van de gegeven rapportcijfers. 

 

Thema Cliënten op locaties Ambulante cliënten 

Wonen 7,6  

Begeleiding 7,8 8,3 

Vrijetijdsbesteding 7,8 7,3 

Organisatie 7,6 6,9 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn er 

verbetermaatregelen opgenomen in het werkplan van de organisatie. Cliënten hebben bij het 
invullen van de vragenlijst ideeën en verbetervoorstellen aangedragen. Daarnaast hebben we 

onze verbetermaatregelen voorgelegd aan een cliëntenvertegenwoordiger. Onderstaand 

zullen enkele speerpunten worden uitgelicht. 

 

Speerpunten 2021 

Wonen 

Het onder de aandacht brengen van de locatie-gebonden afspraken bij zowel cliënten als 
medewerkers. De cliënten missen eenduidigheid in het naleven hiervan. 

 

Begeleiding 

Het verbeteren van de werving en selectieprocedure en de inwerkprocedure om zo min 

mogelijk wisselingen te bewerkstelligen. 

 

Het aanbrengen van specialisaties binnen het begeleidingsteam. 
 

Vrijetijdsbesteding 
Het uitbreiden van het interne dagbestedingsaanbod en deze ook toegankelijk maken voor de 

ambulante cliënten. 
Het gestructureerd en breder aanbieden van activiteiten voor cliënten van Aanzien. 

 
Zorgplan 

Het netwerk van de cliënt meer aanboren, ook bij het opstellen van het zorgplan, zodat de 

doelen verlengd kunnen worden naar het systeem van de cliënt. 
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Het actief inzetten van Joep bij ambulante cliënten. 

 
Informatieverstrekking 

Op de locaties van Aanzien zullen er, naast de organisatie nieuwsbrief voor cliënten, locatie-
specifieke neswflashes op maandelijkse basis naar de cliënten verstuurd worden. Deze 

bevatten korte nieuwtjes over de locaties aangevuld met organisatie brede nieuwtjes. 

 

In de organisatienieuwsbrief voor cliënten zal de klachtenprocedure worden opgenomen. Uit 
de resultaten blijkt dat hier op sommige punten nog onduidelijkheid over bestaat. 

 

Inspraak 

In 2019 en 2020 heeft de pilot ‘Cliëntinspraak’ plaatsgevonden. Deze heeft niet hetgeen 

opgeleverd als gehoopt. In 2021 zal wederom onderzocht worden hoe we de cliëntenraad 

anders vorm zouden kunnen geven. Hiervoor staan brainstormsessies gepland met cliënten 

en een multidisciplinair team.  

Klachten 
In het jaar 2020 zijn er 3 klachten bij de klachtencommissie ingediend, waarvan er 1 gegrond 
is verklaard en volgens de procedure verder is opgepakt.  
Daarnaast zijn er 2 klachten ter bemiddeling via de klachtenfunctionaris van Quasir 
binnengekomen. Hiervan is er 1 klacht via bemiddeling behandeld en heeft het in het andere 
geval volstaan met een gesprek met de betreffende cliënt. 
 
Aanzien maakt al jaren gebruik van een cliëntvertrouwenspersoon. Sinds dit jaar is er een 
cliëntvertrouwenspersoon vanuit de Wet Zorg en Dwang werkzaam. Deze dient betrokken te 
zijn bij een deel van onze doelgroep, terwijl het andere deel onder de andere 
cliëntvertrouwenspersoon valt. Opgevallen is dat er onduidelijkheid bestaat over de 
verschillende vertrouwenspersonen en dat er bij de cliëntvertrouwenspersoon WZD 
onduidelijkheid bestaat over de procedure voor het indienen en behandelen van klachten. 
Beide issues zijn reeds opgepakt en opgenomen binnen de afspraken met de 
cliëntvertrouwenspersoon WZD. 
 

Speerpunten 2021 

Het uitbreiden van de klachtencommissie met een extra lid zodat een hoorzitting sneller 
gepland kan worden.  

De procedure voor een ieder duidelijk maken zodat alle klachten op eenzelfde wijze worden 
opgepakt. 

Vanuit de behandelde klachten zijn de volgende speerpunten benoemd: 
Het verduidelijken van verantwoordelijkheden rondom onderhoud bij zelfstandig huren 
binnen Aanzien. 

Het verbeteren van de individuele schriftelijke communicatie richting cliënten, waarbij het 
uitdragen van een eenduidige en begrijpelijke boodschap noodzakelijk is.  
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Zelfreflectie in teams 
Vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2019 is naar voren gekomen dat er laag 

werd gescoord op het thema ‘informatievoorziening’. Naar aanleiding van de uitslag van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek is er ingespeeld op het frequenter versturen van de 

nieuwsbrief en het tweewekelijks versturen van een Newsflash. 
In november 2020 is dit thema opnieuw uitgevraagd bij de medewerkers. De tevredenheid 

rondom dit onderwerp is gestegen en wordt beoordeeld met een 8,2. 

Het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland in het komende jaar. 

 
Vanuit de zelfreflecties binnen de teams is het volgende naar voren gekomen: 

 
Structuur en continuïteit 

De teams zouden gebaat zijn bij meer structuur en continuïteit. Er zijn veel wisselingen 

binnen de teams geweest in het afgelopen jaar, waardoor de waan van de dag is gaan 

overheersen op de basis. Daarnaast wordt coördinatie binnen de teams gemist; een 

aanspreekpunt die de coördinerende taken op zich neemt en de kaders en afspraken binnen 

de zorgverlening bewaakt. 

 

Werken als team 

De wisselingen binnen de teams hebben als effect gehad dat er jonge teams staan, welk nog 

niet op elkaar ingewerkt zijn en nog niet volledig de verbinding met elkaar en de organisatie 

hebben gevonden.  

 

Handelingsverlegenheid 
In bepaalde situaties wordt er een handelingsverlegenheid binnen de teams ervaren, 

waardoor uniformiteit en duidelijkheid voor de cliënten niet altijd kan bestaan.  

 

Speerpunten 2021 
In het jaar 2021 worden de locatiecoördinatoren geïnstalleerd binnen de organisatie. Deze 

zijn gemoeid met de coördinerende taken binnen de teams. Onderdeel hiervan is het opnieuw 

neerzetten van de basis en het vormen van een teamgerichte samenwerking. Hierbij is het 
bewaken van kaders, de locatiecultuur en werkwijzen van essentieel belang, zodat er 

vertrouwen en continuïteit kan worden gecreëerd.  

De locatiecoördinatoren gaan werken vanuit een locatiegericht werkplan waarin organisatie- 

en locatiedoelen worden geformuleerd. Bovenstaande thema’s zijn hier tevens in 

opgenomen. 
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Speerpunten 2021 
Vanuit 2020 

Efficiënte samenwerking tussen de zorg en ondersteunende diensten 
Ondersteunende diensten werken vaker vanuit de locaties. De lijnen worden verkort door de 

inzet van locatiecoördinatoren.  

 

Aanbieden van sociale vaardigheidstraining in groepsverband 
In 2021 zal het deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining een vast onderdeel worden 

van het zorgtraject.  

 

Zorgproces rond de individuele cliënt 
Specialisaties 
Aanzien zet in op het creëren van specialisaties binnen het team gericht op triple 

problematiek, autismespectrumstoornis en LVB-problematiek. 

 

Forensische leerlijn 

Alle medewerkers ronden met succes de Forensische leerlijn af. 
 

Sociale activiteiten 

Organiseren van activiteiten voor alle cliënten van de organisatie om te kunnen oefenen met 

sociale activiteiten en wellicht het opbouwen van een netwerk.  

 

Medicatie 

- Medewerkers bekwamen in het beheren en verstrekken van medicatie.  
- Zorg dragen voor de juiste materialen om medicatie in beheer te kunnen nemen.  

 

Dagbesteding 

- Aanpassen van het beleid omtrent de dagbesteding van cliënten.  

- Uitbreiden van aanbod van dagactiviteiten voor cliënten die (nog) geen dagbesteding 
hebben. 

- Toegankelijk maken van dagactiviteiten voor cliënten met ambulante zorg. 
 

Steun uit het netwerk 
- Focus op betrekken van het netwerk bij opstellen en uitvoering van zorgplannen.  

 

Ziekte inzicht 
- Faciliteren van themabijeenkomsten voor de doelgroep t.b.v. het bieden van psycho-

educatie.  

- Aanbieden van individuele trajecten via Embloom.  

 

Incidenten 

- Wijzigen van procedure voor het melden en afhandelen van incidenten.  
- Implementeren van nieuwe werkwijze voor het verlenen van nazorg aan betrokken 

medewerkers.  
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- Incidenten worden met cliënt geëvalueerd, zodat beide betrokken partijen hier lering 

uit kunnen halen. 
 

Klachten 

- Het uitbreiden van de klachtencommissie met een extra lid zodat een hoorzitting 
sneller gepland kan worden.  

- De procedure voor een ieder duidelijk maken zodat alle klachten op eenzelfde wijze 
worden opgepakt. 
 

Onderzoek naar cliëntervaringen 
Wonen 

Het onder de aandacht brengen van de locatie-gebonden afspraken bij zowel cliënten als 
medewerkers. De cliënten missen eenduidigheid in het naleven hierin. 

 

Begeleiding 

- Het verbeteren van de werving en selectieprocedure en de inwerkprocedure om zo 
min mogelijk wisselingen te bewerkstelligen. 

- Het aanbrengen van specialisaties binnen het begeleidingsteam. 
 

Vrijetijdsbesteding 

Het uitbreiden van het interne dagbestedingsaanbod en deze ook toegankelijk maken voor de 
ambulante cliënten. 

 

Zorgplan 

- Het netwerk van de cliënt meer aanboren, ook bij het opstellen van het zorgplan, 
zodat de doelen verlengd kunnen worden naar het systeem van de cliënt. 

- Het actief inzetten van Joep bij ambulante cliënten. 
 

Informatieverstrekking 
- Op de locaties van Aanzien zullen er, naast de organisatie nieuwsbrief voor cliënten, 

locatie-specifieke neswflashes op maandelijkse basis naar de cliënten verstuurd 

worden. Deze bevatten korte nieuwtjes over de locaties aangevuld met organisatie 

brede nieuwtjes. 

- In de organisatienieuwsbrief voor cliënten zal de klachtenprocedure worden 

opgenomen.  

 

Inspraak 
Onderzoeken hoe we de cliëntenraad anders vorm zouden kunnen geven. Hiervoor staan 
brainstormsessies gepland met cliënten en een multidisciplinair team.  

 

Zelfreflectie in teams 
Balans in de teams 
In het jaar 2021 worden de locatiecoördinatoren geïnstalleerd binnen de organisatie. Deze 

zijn gemoeid met de coördinerende taken binnen de teams. Onderdeel hiervan is het opnieuw 
neerzetten van de basis en het vormen van een teamgerichte samenwerking. Hierbij is het 
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bewaken van kaders en werkwijzen van essentieel belang, zodat er vertrouwen en continuïteit 

kan worden gecreëerd.  
 

Reactie cliëntvertegenwoordiging 
We zijn in gesprek gegaan met twee cliëntvertegenwoordigers over de uitkomsten zoals 
beschreven in dit rapport. Hieruit is de volgende feedback op de speerpunten gegeven: 

 

Speerpunten 2020 
Balans in de teams 
De wisselingen zijn merkbaar geweest voor de cliënten, 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 gewenste teamsamenstelling 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 benoemt te zien dat Aanzien ook mensen met een eigen rugzakje 

kansen krijgen binnen Aanzien. Dit wordt gezien als iets positiefs, dat bij Aanzien past en 
Aanzien siert. 

 

Efficiënte samenwerking tussen de zorg en ondersteunende diensten 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan een meerwaarde te zien wanneer stafmedewerkers ook 

vanuit de locaties zullen gaan werken. Hierbij wordt enerzijds het verkorten van de lijnen 

tussen het primair proces en de ondersteunende diensten genoemd, maar ook een gewin 

voor de cliënten, omdat het dan voor hen mogelijk wordt om zelf iets met de betreffende 

ondersteunende dienst op te pakken en mogelijk hiaten in processen door de 
ondersteunende diensten op de werkvloer waargenomen worden. 

 

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

cliënten die dit wel doen beoordelen de app als een goede aanvulling. Het maakt het voor hen 
mogelijk om de zorgverlening inzichtelijk te krijgen. Het is een fijn gegeven dat zij weten wat 

de begeleiding over hen schrijft, zodat ze daar ook op terug kunnen komen indien dit nodig is. 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan ook zaken uit JOEP met elkaar te delen, zoals 

bijvoorbeeld een geschreven rapportage. De chatfunctie van de app wordt niet gebruikt. 
Cliënten beschouwen deze als te omslachtig. 

 

Aanbieden van sociale vaardigheidstraining in groepsverband 

Cliëntvertegenwoordiging beaamt ook te zien dat veel onrust en incidenten voortkomen 

vanuit sociale problemen. Zij beschouwen het aanbieden van de sociale vaardigheidstraining 

op locaties als vast onderdeel van de zorgverlening als welkome aanvulling. Hierbij wordt 
aangegeven dat dit een training is waar een ieder iets aan zal hebben, niet alleen voor het 

wonen op locaties, maar ook voor het verdere leven. 
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Speerpunten 2021 
Specialisaties 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan weleens specialisaties te hebben gemist binnen de 

zorgverlening. In sommige casussen is het in huis hebben van personen met een 
specialistische kennis gewenst. Cliëntvertegenwoordiging staat dan ook achter het doel dit 

binnen het team aan te brengen. 
 

Sociale activiteiten 

Cliëntvertegenwoordiging staat achter het aanbieden van sociale activiteiten voor de 
gezelligheid en verwachten dat hier wel animo voor zal zijn. 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 hier weerstand tegen vanuit de doelgroep. Cliëntvertegenwoordiging 
heeft hierin benadrukt dat ook in de verwachtingen sprake moet blijven van maatwerk.  

 

Steun uit het netwerk 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat dit een mooie droom is, maar spreken hun zorgen uit 

of deze werkelijkheid kan worden. Zij zien namelijk dat er bij veel mensen sprake is van het 
ontbreken van een solide netwerk, er in mindere mate mogelijkheden bestaan voor het 

opbouwen van een solide netwerk en uiten hun zorg in hoeverre de netwerken van de 
doelgroep wel belastbaar zijn. 

 

Ziekte-inzicht 

Cliëntvertegenwoordiging twijfelt of hier animo binnen de doelgroep voor zal zijn. Enerzijds 

staan zij achter de visie dat een mens meer is dan zijn/haar aandoening, maar twijfelen of 

hier onderling voldoende veiligheid bestaat 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 passend en doeltreffend zijn.  

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat het nabespreken van incidenten wel gebeurt, maar 
dit beter gestroomlijnd kan worden. Hierbij wordt het advies gegeven een derde persoon te 

betrekken als gespreksleider. Waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een voor de cliënt 
bekend persoon, zodat er een basis vertrouwen aanwezig is. De nabespreking zal dan niet 

alleen dienen voor het uitpraten van de ontstane situatie, maar ook dat de beleving ervan 

door beide betrokken personen gegeven kan worden en hier afspraken over gemaakt kunnen 

worden. 
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Klachten 

Cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat de klachtenprocedure onbekend is voor de meeste 
cliënten en er indianenverhalen rondgaan over de cliëntvertrouwenspersoon. Hierbij wordt in 

twijfel getrokken of deze wel onafhankelijk is/zijn. Cliëntvertegenwoordiging adviseert om 
hier begrijpelijke informatie over met cliënten te delen. 

 

Wonen 

Cliëntvertegenwoordiging bevestigt de onduidelijkheid die wordt ervaren omtrent het 

onderhoud van woningen en herstellen van gebreken. Ze adviseren een lijst te sturen aan 

cliënten waarop de verantwoordelijkheden staan beschreven. 
 

Informatieverstrekking 
Cliëntvertegenwoordiging geeft aan een verbetering te zien met betrekking tot het 

verschaffen van informatie. Vooral de locatie nieuwsbrieven dragen hieraan bij.  

 

Locatiecoördinator 

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

locatiecoördinatoren. Er wordt meer structuur, sturing, duidelijkheid en scheiding van 

werkzaamheden gemerkt. 

 

 


