
App 
voor 
cliënten

 In 2016 werd 
een appje 
ontwikkeld 
waarmee 
cliënten zelf 
ondersteuning 
kunnen vragen. 
Het biedt hen 
daardoor ook 
meer zelfregie.

Uiltje-app

Tijdens NLDoet 
worden maar 
liefst 15 

klussen geklaard door 
Univé, gemeente Aa en 
Hunze, Rabobank Emmen-
Coevorden, KGH Customs, 
Serviceclub Kiwanis uit 
Veendam.  

Werken aan het (Trans)Spoor
Jaarverslag De Trans 2016

CLIËNT
CENTRAAL

Dagbesteding

Kerstmarkt, december 2016 
  met keuze uit 

cadeautjes, waarvan 
6000 gemaakt door  
verschillende groepen. 

www.webshopdetrans.nl
producten vanuit dagbestedings- 
locaties online te koop. 

 artikelen        categorieën

Nieuw centrum voor dagbesteding en 
expertise in Nooitgedacht.
 
  dagbestedingsgroepen actief 

 cliënten 

  tandarts en (para)medische dienst 

14

90
Opening 
mei 2017

31 mei  
geopend

100

 De Boerderij 
 Noordbarge 
  bestond  

op 1 juni  
25 jaar

25

5

6000

Nieuwe Havens

  Voorbereidingen  
gestart voor  
innovatief woon- 
centrum voor 48 cliënten met specifieke 
ouderdomsproblematiek in Nooitgedacht.

Bouwen voor cliënten

Oplevering
1e kwartaal 2018

48

Onderzoek: 
Hap, slik, …(verkeerde) weg 
Krijgt een vervolgonderzoek 
naar de logo pedische 
behandeling met  
het programma  
Silverfit Reghagia,  
een computerspel 
waarbij de deel nemer 
door te oefenen met 
slikken voortgang maakt.

Onderzoek/innovatie

Project om verwanten op 
woningniveau meer te betrekken 
bij de zorg. In bijna alle 
woningen vinden gesprekken 
plaats en worden activiteiten 
georganiseerd. In oktober 2016 
verschijnt de ‘Samen doen 
krant’ met ruim 30 voorbeelden van mooie manieren 
van betrokkenheid.

Samen doen

Estafette Samen Stappen maken

   Estafette van 30 mei t/m 3 juni langs alle locaties van 
De Trans. Enkele honderden deelnemers legden op 
verschillende manieren verschillende afstanden af.

Samen verder
Ambulante begeleiders helpen cliënten hun netwerk uit te 
breiden en te onderhouden. Voorbeelden: Emmerhoutlijm en 
De Blokken.

Samen verder

Vraagpatronen: in gesprek over leefplezier: 
 
 Vraagpatronen: door gesprekken of observaties het leefplezier van 
cliënten vergroten. 

  Pilot uitgevoerd bij 40 cliënten uit verschillende 
doelgroepen. Deze werkwijze wordt in 2017 
organisatiebreed ingevoerd.

40

Leefplezier

Albert wil leren fietsen om met 
iemand naar de bioscoop te gaan. Ageeth kan nu zelf haar 

broodbeleg bepalen

Wendy: ‘Begeleiders worden 
geleerd om nog meer te 

denken vanuit de cliënt. Met 
elkaar werken we aan een 

heel fijn leven!’

Sophia: ‘Je komt in 
contact met je cliënt op 

een leuke manier, de 
persoonlijkheid komt 

naar boven.’

Regionale Cliëntenraad 

  Nieuw bestuur met 6 betrokken 
leden. 

  In 2016 heeft de RCR 10 keer 
overleg gevoerd met de directie. 

Ondernemingsraad 

  overlegvergaderingen met de 
directie.

Medezeggenschap
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 Versterken samenwerking Espria 
In Hoogeveen werken verschillende 
organisaties van Espria samen.

Samenwerking

Zelfregie medewerkers

   Digitaal 
leerportaal. De 
medewerker is zelf 
verantwoordelijk 
voor de planning 
en uitvoering van 
zijn opleiding en 
scholing. 

  scholingen 

  op 447 momenten 

   aan 2975 
medewerkers.

Zelfregie

55

447

2975

Overstap gemaakt van Plancare 
naar Cura. 

   Ambulante begeleiders 
beschikken nu over 
tablets: het ECD 
is daardoor ook bij 
de cliënt thuis te 
raadplegen.

Elektronisch Cliënten 
Dossier (ECD)

110

Jaarcijfers 2016
Financieel resultaat in Euro’s -13.074 *)1

Aantal medewerkers (in fte’s) 763

Aantal cliënten
Intramuraal 515

extramuraal 280

WMO/jeugd 583

Gerealiseerde zorg
intramurale dagen 188.512

dagdelen dagactiviteiten 53.913

uren ambulant 9.169

WMO/Jeugd  *)2

Verzuimcijfers 5,7 %

*)1  Waarvan 716.000 voorziening ORT
*)2  WMO en Jeugdzorg vanwege de diversiteit 

van de zorg niet in aantallen weergegeven

De Trans in cijfers

29 Behandelde klachten 
van cliënten/verwanten. 
Geen klachten van 
personeel.

Zaterdag 29 
oktober 2016 
speelde het 

G-team van Rolder Boys 
de eerste wedstrijd in een 
officieel wedstrijdtenue tegen 
HS88-G. Het G-team scoort in 
2016 maar liefst 13 keer. 

29 oktober

www.detrans.nl

CLIËNT OMGEVING MEDEWERKER

11 & 12 maart

15

Voor onderweg

Vrachtwagendag in Emmen

   vrachtwagens 

   bussen 

    tocht van 45 
kilometer 

    Voor de 19e keer 
georganiseerd.

28 mei
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8e keer 
Motortoertocht 
De Trans in Rolde 
en omgeving. 

  3 september

8

13


