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Op dinsdag 12 mei 2020, op de Dag van de Zorg, 

sprak de directie bemoedigende woorden in een 

vlog op het intranet van De Trans. De zorgteams 

kregen die dag de vlag ‘Met elkaar, voor elkaar’ 

als aanmoediging het samen vol te houden. Als 

hart onder riem, in de uitdagende coronatijd.
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1. Voorwoord 

Voor u ligt ons kwaliteitsrapport over het jaar 2020. We presenteren dit rapport met 
trots omdat we met elkaar mooie stappen hebben gezet in de zorgverlening bij De 
Trans. 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar dat in het teken stond van Corona. Op 13 maart 2020 ging 
De Trans in lockdown. Gemakkelijk was het niet, maar het lukte ons nieuwe wegen te vinden en ons aan te pas-
sen aan de veranderende omstandigheden. We gingen door! 

In dit rapport leest u over de invloed en gevolgen van Corona op onze plannen en de zorgverlening. 

De Trans in transitie
Terugkijkend op 2020 zien we een organisatie die volop in beweging is. De organisatie maakte grote veranderin-
gen door. In navolging van de plannen van 2019 werd in 2020 de organisatiestructuur van De Trans aangepast 
naar een structuur met minder lagen leidinggevenden. De twee nieuwe directeuren en een team van 16 (ge-
deeltelijk nieuwe) zorgmanagers begonnen in september 2020 met een frisse start. Om de zorgmanagers goed 
te ondersteunen werd voor hen een inwerkprogramma opgesteld met themadagen. Tijdens deze themadagen 
informeerden ondersteunende diensten hen over verschillende onderwerpen. Voorbeelden van deze sessies 
waren: kwaliteit van zorg, medezeggenschap en personeelsmanagement. Dit introduceerde ook een andere stijl 
van werken tussen directie en zorgmanagers waarbij invulling wordt gegeven aan integraal management en een 
transparante samenwerking.

Flexibel (in)richten
Bij vernieuwing hoort een heldere koers. 
Het nieuwe management hield de missie, 
visie en kernwaarden van De Trans tegen 
het licht. Een eerste aanzet werd vertaald 
in een praatplaat. 
In 2021 gaat het management ‘de boer 
op’ om de nieuwe missie, visie en kern-
waarden met de cliënten, verwanten en 
medewerkers te bespreken. Ieder krijgt 
de gelegenheid hierin mee te denken. Op 
basis van alle input stellen we na de zomer 
de definitieve missie, visie en kernwaarden 
vast. 

Ook dacht een werkgroep van gedragskun-
digen, management en medewerkers in 
2020 na over de cliëntgroepen waaraan we 
in de komende jaren ondersteuning willen bieden. Naast de reguliere zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking werd gekozen voor vijf expertisegebieden: 

1. ernstig meervoudig verstandelijk beperkte mensen (EMVB);
2. mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB);
3.  mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek met intensieve begeleidingsvragen – 

moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG);
4. mensen met een verstandelijke beperking met ouderenproblematiek (Ouderen);
5. kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking (K&J). 

Voor elk expertisegebied wordt een businesscase gemaakt. Er wordt daarbij goed gekeken naar de behandelme-
thodieken die goed aansluiten bij de zorg en begeleiding. Voor de begeleiding van de ambulante cliënten werd 
gestart met een verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden met thuiszorg Icare. Ook werd er gebouwd aan 
een nieuwe structuur voor medezeggenschap en er werd een start gemaakt met de invoering van de Wet Zorg 
en Dwang. 

��

Missie, visie en kernwaarden
Versie: 1.4

Gewoon léven!
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Vanwege de Coronapandemie en de daarop volgende maatregelen werden de lopende processen voor digitale 
bereikbaarheid versneld. Cliënten en verwanten, zorgmanagers, medewerkers, directie en staf leerden elkaar in 
een rap tempo digitaal te ontmoeten om af te stemmen over de zorg en dienstverlening en de bedrijfsvoering. 

De pandemie maakte het moeilijker om aan de transitie te werken. ‘Ervoor zorgdragen dat we Corona zo goed 
mogelijk buiten de deur kunnen houden, en toch invulling geven aan persoonsgerichte zorg’, werd onze belang-
rijkste missie. Desondanks zijn grote stappen naar vernieuwing van De Trans gezet. Bijvoorbeeld in de vernieu-
wing van de organisatie- en overlegstructuur, de ontwikkeling van expertisegebieden, de voorbereiding en start 
van het project voor vernieuwing van het functiehuis en de voorbereidingen voor vernieuwing van missie, visie 
en kernwaarden van De Trans. Maar we moeten ook constateren dat, mede onder invloed van Corona, resulta-
ten van allerlei verbetermaatregelen voor wat betreft de financiële situatie nog niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid.

We zijn dankbaar dat we beschikken over medewerkers die, ondanks soms moeilijke werkomstandigheden, de 
zorg en ondersteuning voor onze cliënten goed hebben weten te borgen. Zij waren in staat om, samen met cliën-
ten, verwanten, zorgmanagers en ondersteunende diensten creatieve oplossingen te vinden, waardoor het leven 
van cliënten zo min mogelijk werd verstoord.

Onderweg naar 2021
De transitie waarmee we in 2020 zijn gestart wordt voortgezet in 2021 waarbij we, met aandacht voor de 
behoeften van onze cliënten, medewerkers en zorgmanagers, de ingezette koers nog verder zullen verfijnen. 
Onze belangrijkste doelstelling is en blijft de zorg- en ondersteuning voor onze cliënten goed, efficiënt, warm en 
doelmatig te organiseren. Een gezonde financiële bedrijfsvoering maakt daar onderdeel van uit.

Directie

‘Wij vinden het belangrijk dat onze mede-
werkers volledig worden ondersteund door 
hun managers. Voorheen kwam het voor dat 
leidinggevenden de medewerkers en cliënten 
niet goed kenden. Mede daarom werken we 
nu met meer zorgmanagers. Zij hebben elk 
minder locaties en teams onder hun hoede 
dan voorheen. Dit alles moet de kwaliteit 
van zorg en de zorg voor onze medewerkers 
verbeteren’.

Zorgmanager

‘Mijn drijfveer is om de teams zo te kunnen 
ondersteunen dat zij goede, professionele 
en persoonsgerichte zorg kunnen leveren. 
Daarvoor moet ik wel in balans blijven en dat 
is een aandachtpunt. Ik heb het nodig om dat 
gezamenlijk met de andere zorgmanagers te 
kunnen doen, als team en niet als individuen. 
Ik gun ons allen een goede coach die meekijkt 
en goede vragen en feedback geeft op ons 
handelen’.
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2. Inleiding 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van informatie uit 19 interviews 
met medewerkers, een cliënt en zijn verwant, intern beraad, audits en interne 
documentatie. 

De Trans
De Trans is een zorgorganisatie waar ongeveer 1100 medewerkers zorg en ondersteuning bieden aan ruim 1.300 
mensen met een verstandelijke beperking, veelal in combinatie met een autisme spectrum stoornis of andere 
bijkomende problematiek. Zorg en ondersteuning worden geboden op het gebied van wonen, werken, dagbeste-
ding en ambulante begeleiding in de thuissituatie van de cliënt en altijd in zorgvuldige afstemming met cliënten 
en verwanten.

De Trans, GGZ Drenthe, Evean, Zorggroep Meander, Icare, Icare JGZ en Zorgcentrale Noord vormen samen het 
zorgconcern Espria. De medewerkers van Espria bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke- en jeugd-
gezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand met technologie aan 
mensen van alle leeftijden. 

Het kwaliteitskader
Onze werkzaamheden worden uit-
gevoerd vanuit de missie, visie en orga-
nisatiedoelen van De Trans. Zij worden 
gekozen in lijn met de bouwstenen van 
het Kwaliteitskader voor de Gehandi-
captenzorg 2017-2022. We zijn gericht 
op vooruitgang en continue verbetering 
van de zorg in het belang van onze 
cliënten. We gebruiken audits, visita-
ties en evaluaties om ervan te leren en 
onze koers en doelstellingen voor het 
komende jaar te bepalen. Het Kwali-
teitskader geeft ons daarbij houvast, 
als een soort kapstok en leidraad waar-
mee wij onze activiteiten een logische 
plek kunnen geven. In dit rapport wordt 
gereflecteerd op de vier bouwstenen.

Reflectie op het rapport
Voor reflectie en feedback voor dit rapport organiseerden we een intern beraad. Dit was een gecombineerde 
activiteit met de jaarlijkse systeembeoordeling van ons kwaliteitsmanagementsysteem. We voerden onder 
leiding van Q Consult met vier interviews de dialoog met medewerkers van de organisatie. We spraken met hen 
over actuele zorgthema’s en bedrijfsvoering. Het kwaliteitsrapport werd daarnaast voor feedback voorgelegd 
aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Met de leden werd een open dialoog gevoerd over de thema’s 
in dit rapport. Beide activiteiten waren ten gunste van leren en verbeteren. Uitkomsten van beide reflecties zijn 
opgenomen in de bijlagen. De Trans organiseert volgens het kwaliteitskader eens per twee jaar een onafhankelij-
ke beoordeling van het kwaliteitsrapport uit (visitatie). We organiseerden dit jaar een driehoek visitatie met twee 
andere organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking; De Zijlen en Koninklijke Visio. Dit 
resulteerde in twee gesprekken. Een gesprek met medewerkers en leden van de cliëntenraden van de drie orga-
nisaties, en een gesprek met drie cliënten vanuit elke organisatie. In open dialoog werden drie thema’s bespro-
ken en werden ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren en verbeterpotentieel voor de eigen organisatie te 
ontdekken.

1 2 3
Zorg rond

individuele cliënt

Vervangt pijler 2a

Interne 
verbetering

Externe
verantwoording

Ervaringen van 
verzameling van 

cliënten

Conform pijler 2b

Kwaliteitsrapport door bestuurders

Externe visitatie

Zelfreflectie
in teams

I.p.v. pijlers 1, 3
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3. Persoonsgerichte zorg en begeleiding 

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt in het dagelijkse leven nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. 
Dat we de cliënt zien als mens, in de context van zijn familie en achtergrond, en recht doen aan zijn of haar eigen 
identiteit. We sluiten aan bij de behoeftes van de cliënten waarbij we aandacht hebben voor alle domeinen van 
de kwaliteit van bestaan. Samen met de cliënt en zijn verwanten maken we afspraken over de zorg en onder-
steuning. Deze leggen we vast in het ondersteuningsplan.

Persoonsgerichte zorg 
Uitgangspunt is de cliënt, zijn persoonlijke zijnswijze en zijn wensen en ondersteuningsbehoeften. In gesprek 
met de cliënt en zijn netwerk brengt het team de wensen en ondersteuningsbehoeften van de cliënt in kaart. 
Het team wordt daarbij ondersteund door andere disciplines en deskundigen, zoals de activiteitenbegeleider, de 
behandelaren en de paramedici. Ieder vanuit zijn eigen rol, kennis en expertise. Samen bepalen zij hoe de zorg en 
ondersteuning het beste vormgegeven kan worden met als doel daarmee positief bij te dragen aan het leefple-
zier en welbevinden van de cliënt. 

Er ‘voor iemand zijn’ betekent vooral iemand accepteren zoals die persoon is. Het betekent de zorg bieden waar 
iemand op dat moment het meeste baat bij heeft en dat kan soms ook even schuren. 

Digitale ondersteuning voor medewerkers en cliënten
Het afgelopen jaar stond in het teken van digitalisering. De Corona maatregelen maakten immers een andere 
manier van afstemmen of elkaar zien noodzakelijk. Sinds de voorbereidingen in 2019 voorafgaand aan de invoe-
ring van de Wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020 beschikten alle medewerkers al over een persoonlijk Trans-
account. Het beschikken over een persoonlijk account en digitaal vergaderen, en daarmee comfortabel en met 
vertrouwen aan de slag gaan, hadden echter nog wel wat voeten in de aarde. Gelukkig kon men rekenen op de 
ICT Service-Desk die telkens weer bereid was om stap voor stap mee te denken.

3.1 Corona

In maart 2020 werd de eerste lockdown afgekondigd. Kort voor de landelijke afkondiging van de eerste lock-
down stelde de directie een Corona preventieteam in met medewerkers vanuit verschillende disciplines. Dit 
team volgde de maatregelen vanuit het kabinet, het RIVM, de GGD en de VGN branchevereniging op de voet 
en specificeerde de maatregelen voor De Trans. Het Corona preventieteam nam besluiten als dat nodig was 
en zorgde voor wekelijkse berichten op intranet met informatie over Corona-beleid, maatregelen en status van 
besmettingen. Op die manier werden medewerkers goed op de hoogte gehouden en was voor hen duidelijk wat 
er van hen werd gevraagd. Ook werden medewerkers geinformeerd over de ondersteuning vanuit de organisa-
tie. Zorgmanagers, gedragskundigen en medische dienst werden nauwgezet ingepraat, zodat zij op hun beurt de 
teams en medewerkers konden informeren. Het Corona preventieteam was per telefoon en per mail bereikbaar. 

Ervaring zorgcoördinator

‘Contact met verwanten werd 
mogelijk omdat elke groep een 
mobiele telefoon en IPad kreeg om 
te kunnen (beeld)bellen’.

Ervaring zorgcoördinator

‘Werken met MS Teams hebben we vanaf de 
zomer geleerd. Dat was best even een dingetje, 
niet iedereen uit onze ‘lichting’ is even digitaal 
vaardig. Maar het is gelukt. Het contact met elkaar 
is digitaal anders dan als je elkaar ziet. Het voelt 
anders’. ‘MS Teams wordt ingezet voor teamo-
verleggen, MDO’s en IOP evaluaties. Het is een 
goed alternatief in Coronatijd. Het team redt zich er 
aardig mee’.
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Bewust en attent bleven we ook door de goedgekozen woorden in het blog van onze artsen, waarin we met 
enige regelmaat en humor werden geconfronteerd met ons gedrag.

Sinds het begin van de Coronacrisis werken we in de Langdurige Zorg op ‘eilanden’. Dat houdt in dat wonen en 
dagbesteding in vaste groepen en teams wordt uitgevoerd. Er is zo weinig mogelijk contact met andere eilanden. 
De dagbesteding wordt op de woningen gegeven of in vaste groepen van één eiland in een dagbestedingsloca-
tie. De organisatie en uitvoering vergden van medewerkers veel creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen. De 
maatregelen waren voor veel cliënten niet uit te leggen of te begrijpen. Het was een inbreuk op de bekende en 
vertrouwde patronen. 

Uit een blog van de arts

‘Soms hoor ik: ‘Ja, maar we zijn toch in onze bubbel?’. Dat 
suggereert dat er een veilige plaats ontstaat tegen het virus 
op het moment dat we met goede bekenden, met wie we 
vaak samenwerken, op een vertrouwde werkplek zijn.

Maar die vertrouwde collega’s, die zijn in het weekend mis-
schien wel op een stiekem voetbalfeestje (bubbel) geweest 
of bij een verhitte ledenvergadering in een krap zaaltje 
(alweer een bubbel, bruisend dat wel). Maar is het logisch 
en veilig?’

Ervaring arts

‘We hebben een Corona 
preventie team georganiseerd 
dat goed en efficiënt gewerkt 
heeft en veel aandacht gaf 
aan het informeren van 
medewerkers. Er moest 
veel worden geïmproviseerd 
omdat er snel geacteerd 
moest worden op nieuwe 
persberichten en ‘dagkoersen’ 
(nieuwe inzichten, berichten 
VGN enz.). De snelheid van 
handelen van directie en de 
korte lijntjes met de (nieuwe) 
communicatie medewerkers 
heeft aan de wendbaarheid 
van het preventieteam 
bijgedragen’.

Ervaring cliënt

‘Ja, toen kwam de lockdown en thuiszitten, verschrik-
kelijk vind ik dat! Ik ben echt iemand die graag buiten 
bezig is en daar werkt. Nu zit ik op een plek (op dagbe-
steding) waar de muren op me af komen. Gelukkig kon 
ik van de zomer weer naar mijn eigen werk toe, maar 
ja, toen kwam er vanaf half december opnieuw een 
lockdown. Deze werkplek is verbonden met de woning, 
begrijpelijk, maar leuk vind ik het niet! Daarom puzzel ik 
op dit moment, want dat vind ik ook leuk, als hobby. Ik 
ben nu bezig met een puzzel van 1000 stukjes’.
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Sommige cliënten vinden het moeilijk dat de dagbesteding niet zo verloopt zoals ze gewend waren. Deze cliën-
ten geven aan heel graag weer terug te willen naar de ‘oude’ invulling van de dagbesteding. Maar andere cliënten 
lijken op te bloeien. Zij lijken baat te hebben bij de stabiliteit en overzichtelijkheid, de rust van dagbesteding 
binnen de woning, met een ander ritme, voorspelbare activiteiten, minder schakelmomenten en minder verschil-
lende begeleiders. Hieruit hebben we de conclusie getrokken dat we straks, voor de dagbesteding, niet zonder 
meer terugkeren naar de oude situatie maar individueel per cliënt zullen onderzoeken wat een passend aanbod is.

Met het werken in eilanden zijn we erin geslaagd besmettingen van cliënten en medewerkers te beperken. Als er 
sprake was van een besmetting bleef deze, door het verminderde contact met andere ‘eilanden’ lokaal. 

Ervaring activiteitenbegeleider

‘Het is heel mooi om te zien hoe we hebben geleerd en weten welke cliënten 
de dagbesteding echt niet kunnen missen. Door zorgmanager, gedragskundige, 
ouder, zorgcoördinator en activiteitenbegeleider werd zorgvuldig gekeken wat 
nodig was voor de cliënten. Bijna alle activiteitenbegeleiders sloten tijdens de 
eerste lockdown aan bij woningen om daar activiteiten te ondersteunen. Dat was 
vrij vlot geregeld en liep ook soepel. Sommige activiteitenbegeleiders kregen 
gelegenheid om activiteiten te ondersteunen, anderen waren ondersteunend aan 
het team van wonen. Wat mooi was om te ervaren is dat er heel gericht gekeken 
werd naar wat nodig was (en of je op je plek was), zowel naar personeel als naar 
de cliënten’.

Zorgmanager dagactiviteiten aan het woord

‘In de loop van maanden hebben we er toch weer voor 
gekozen om een aantal dagbestedingslocaties te heropenen, 
in de eilandenstructuur. Er zijn nu nog slechts twee groepen 
die alleen op de woning werken. De flexibiliteit die we de 
afgelopen maanden zagen heeft veel gebracht. We hebben 
geleerd dat er minder beren op de weg zijn dat dat we 
voorafgaand zagen’. 
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3.2  Uitvoering geven aan het individuele  
ondersteuningsplan (IOP)

Het individuele ondersteuningsplan (IOP) kan worden beschouwd als een ‘contract’ met de cliënt en diens ver-
tegenwoordiger over de zorgverlening voor de cliënt. Medewerkers voeren met cliënten en hun vertegenwoor-
diger de dialoog over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Ook de gedragskundige, de arts, paramedici en 
andere personen die bij de zorgverlening betrokken zijn denken hierin mee. De zorgcoördinator verzamelt deze 
input en legt deze vast in het IOP. De Corona pandemie, personele wisselingen en het ziekteverzuim waren van 
invloed op het onderhouden van de ondersteuningsplannen. Ook tijdige evaluaties van de plannen werden hier-
door belemmerd. In december 2020 was 84% van de ondersteuningsplannen actueel en geëvalueerd met de cli-
ent en/of vertegenwoordiger. Dat ligt onder de landelijke norm (VGN hanteert 95%). In het management werden 
afspraken gemaakt om zorgcoördinatoren te faciliteren, zodat zij hieraan invulling kunnen geven. Voor cliënten 
en verwanten die dit willen is het cliëntportaal beschikbaar. Zij hebben daarin toegang tot de cliëntgegevens van 
hun eigen verwant en blijven op die wijze goed op de hoogte van de afgesproken zorg en begeleiding. Zij kunnen 
bijvoorbeeld de dagelijkse rapportage lezen of zelf rapporteren als de cliënt thuis verblijft.

Ervaring Zorgcoördinator

‘Het is soms moeilijk aan cliënten duidelijk 
te maken wat Corona is, welke gevolgen 
het virus kan hebben en waarom een cliënt 
niet meer zomaar naar dagbesteding kan 
en nu thuis dagbesteding krijgt’.

Zorgmanager

‘De ambulante begeleiders kregen een scholing in het schrijven van 
ondersteuningsplannen aangeboden. De scholing heeft een verplichtend karakter. 
Ook begeleiders die het goed kunnen nemen deel aan de scholing. Zij kunnen 
andere begeleiders dan ondersteunen tijdens de scholing’.

Zorgmanager dagactiviteiten 
aan het woord

‘Vanwege Corona hebben we een 
heel andere richting gekozen en 
zijn we, vanwege het werken in 
‘eilanden’, gaan samenwerken met de 
activiteitenbegeleiding. We hebben samen 
de dagprogramma’s gemaakt voor cliënten 
waarbij we onderzocht hebben wat iemand 
nu echt leuk vindt, wat de groep leuk 
vindt, welke subgroepen goed bij elkaar 
passen. Daar hebben we heel precies naar 
gekeken. Drie collega’s kwamen ons team 
vanuit het activiteitencentrum versterken. 
Daar zijn we erg blij mee. Samen zijn we er 
goed in geslaagd om aan te sluiten bij wat 
cliënten nodig hebben.

We bieden nu een breder 
activiteitenprogramma aan. Dat heeft 
wel meerwaarde en dat nemen we zeker 
mee als straks Corona voorbij is en het 
dagcentrum weer open’. 
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Methodische ondersteuning
Medewerkers verleenden de zorg en begeleiding vanuit het Triple-C gedachtengoed. De bejegening van cliën-
ten is gebaseerd op de uitgangspunten van Triple-C. In de Scholing Bouwen aan Vertrouwen werd Triple C aan 
medewerkers uitgelegd en werd de basis van onze bejegening toegelicht. Verdieping vond plaats in een vervolg-
cyclus. Wij werken met verschillende methodieken die, afhankelijk van de vraag van de cliënt en het expertise-
gebied, kunnen worden ingezet. Medewerkers die werken met EMVB gebruiken daarnaast de methode ‘Ervaar 
het maar’. Binnen de LVB wordt de methode Oplossingsgericht werken gebruikt. De methode Urlings wordt bij 
Ouderen gebruikt. Naast doelgroep gebonden methodieken wordt gewerkt met ‘Geef me de vijf’ bij mensen 
met autisme, de methode Heijkoop en de LACCS. Vanwege het hoge personeelsverloop in de afgelopen jaren 
is eclectisch werken op de achtergrond geraakt. In 2021 wordt daarom opnieuw onderzocht welke methodieken 
passen bij onze visie en expertisegebieden om van daar uit naar een overzichtelijk aanbod toe te werken. In de 
businesscases per expertisegebied worden daarin de keuzes gemaakt.

Herindicatieproces en Meerzorg
Het tijdig aanvragen van herindicatie en Meerzorg was in 2020 een aandachtspunt. Er werd veel aandacht 
besteed aan het herindicatieproces en het vergroten van de inhoudelijke kwaliteit van IOP’s. In voorbereiden-
de activiteiten en de Meerzorgaanvragen zijn in 2020 grote stappen gezet. In nauwe samenwerking met het 
zorgkantoor werd onder meer een aanvraag voor groepsmeerzorg voor zeven locaties gerealiseerd. Er is een 
coördinator Meerzorg aangesteld, die samen met de zorgcoördinatoren verantwoordelijk is voor de borging van 
de uitvoering en de Meerzorgaanvragen. We hebben gemerkt dat onze medewerkers meer ondersteuning nodig 
hebben om aan te sluiten bij de huidige eisen voor het aanvragen van herindicatie en het opstellen van een IOP. 
Daarom organiseren we in 2021 scholing voor ambulant begeleiders en zorgcoördinatoren en intensiveren de in-
houdelijke ondersteuning vanuit gedragskundigen. Tijdig aanvragen van herindicaties en Meerzorg is een activiteit 
die onderdeel uitmaakt van de IOP evaluatiecyclus. Het draagt bij aan een gezonde balans tussen realisatie van 
goede zorgverlening en voldoende financiële middelen daarvoor.

Ervaring zorgcoördinator

‘Een aantal cliënten heeft intensieve zorg en begeleiding nodig als gevolg van het ouder worden 
en de problematiek die daardoor ontstaat, zoals dementie. Een ander deel van de cliënten kan 
zich aardig zelfstandig redden en ontvangt begeleiding op basis van de ondersteuningsvragen. De 
mondelinge vaardigheid van deze cliënten is verschillend. Medewerkers schakelen voortdurend tussen 
verschillende begeleidingsstijlen. Door het verschil in cliënten ontstaat een afwisselende dynamiek. 
Het team gaat uit van de ondersteuningsvragen van de cliënten en sluit daar zo goed mogelijk op aan. 
Het team biedt warme zorg met veel aandacht voor een goede oude dag voor de cliënten. Het team 
heeft een goed contact met de verwanten’.

Ervaring van een gedragskundige

‘We willen de methodieken die worden ingezet in de organisatie in kaart brengen 
en onderzoeken of zij practice based of evidence based zijn. Het is belangrijk 
om opnieuw te onderzoeken welke basismethodiek goed aansluit bij de visie op 
zorgverlening en vervolgens na te gaan welke methodieken daarop aansluiten. 
Het is belangrijk dat we daarin een lijn gaan aanbrengen, omdat een teveel aan 
methodieken verwarrend werkt’.
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Zorgmanager

‘Een herindicatie kan eigenlijk niet 
wachten, die moet je gelijk oppakken 
zodat de herindicatie geregeld is als de 
huidige indicatie afloopt. Zorgcoördinatoren 
plannen de actie na het verstrijken van 
de afloopdatum van de indicatie. Daar 
zijn allerlei oorzaken voor, maar het is niet 
goed voor de cliënt (kan van invloed zijn 
op de zorgverlening) en niet goed voor 
de organisatie (financiële gevolgen). We 
werken er hard aan om dat te verbeteren’.

Ervaring Arts

‘De MDO structuur loopt, vanwege de Corona 
pandemie, wisselend bij De Trans. Van 
zorgcoördinatoren wordt gevraagd om deze te 
plannen. Sommige zorgcoördinatoren kunnen 
in MS Teams een MDO organiseren, andere 
zorgcoördinatoren vinden dat lastig waardoor deze 
in een vergaderruimte of niet wordt georganiseerd’.

Ervaring 
zorgcoördinator

‘Ik ben blij met deze overleggen. 
Tijdens de overleggen wordt 
veel informatie gedeeld voor de 
cliënten en de zorgverlening’.

Gedragskundige

‘De werkoverleggen in mijn groepen 
lopen over het algemeen wel goed. Ik heb 
hierin ook geïnvesteerd. Deelname is niet 
vrijblijvend. Er is veel dynamiekverschil 
in hoe teams het oppakken. Sommige 
teams zien de meerwaarde van regelmatig 
teamoverleg, andere teams vinden het 
lastig dat de gedragskundige meekijkt 
en meedenkt. Zij moeten daar erg aan 
wennen. Wel vinden ze het prettig 
dat ik aanwezig ben, zichtbaar voor de 
teams. Dat ik goed bereikbaar ben, dat ik 
deelneem aan werkoverleggen’.

Zorgbemiddeling
Voor de zomer 2020 werd gestart met een andere invulling van Zorgbemiddeling om deze minder kwetsbaar 
en efficiënter te maken. Samen met het management en andere betrokkenen werd gewerkt aan een nieuwe 
structuur. Het doel was de toegankelijkheid en de klantbemiddeling te verbeteren. Beleid- en werkwijzen werden 
aangepast, waardoor de intakegesprekken en opnames van cliënten sneller en effectiever verlopen. Zorgbe-
middeling ging intensief samenwerken met de cliëntondersteuners van Kind en Jeugd, de regisseur ambulant 
en de coördinator Meerzorg. Met deze ondersteuning was het mogelijk Zorgbemiddeling te professionaliseren. 
Ketenorganisaties, aanmelders en verwanten lieten weten het fijn te vinden dat er nu snel op hun vraag wordt 
gerea-geerd. Zorgbemiddeling is voornemens het komende jaar verder te professionaliseren met een focus op 
een in- en externe klantgerichte benadering. Door Corona ontstond een achterstand in het plaatsen van cliënten 
op beschikbare open plekken. Daarom werd eind 2020 het intakeproces aangepast. Hierdoor ontstond meer 
slagkracht in het intakeproces, waardoor cliënten sneller geplaatst worden.

Multidisciplinair overleg (MDO) 
Sinds de invoering van de Wet Zorg en Dwang worden de MDO’s op woningen maandelijks gepland met de 
zorgcoördinator(en), gedragskundige en behandelend arts. Tijdens de overleggen wordt de cliëntsituatie, chro-
nische zorg, medicatie beleid, onvrijwillige zorg en evaluatie van ondersteuningsdoelen structureel besproken. 
Afspraken uit de MDO’s worden in het individuele ondersteuningsplan gerapporteerd. Met deze overleggen 
werden zorgafspraken beter belegd in de praktische uitvoering. Bij aanvang van de Coronapandemie is gewerkt 
naar mogelijkheden om de overlegvormen, dus ook de MDO’s digitaal te organiseren. Sinds het voorjaar 2020 
kan elke medewerker via MS Teams overleggen met andere collega’s. 
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Afbouw psychofarmaca 
De Trans is aangesloten bij het project ‘Samen denken, samen doen’ van het Centrum voor Verstandelijke Be-
perking en Psychiatrie (CVBP) en Geestelijke Gezondheidszorg Drenthe (GGZ). Mensen met een zeer ernstige 
verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag gebruiken psychofarmaca. Dit gebruik is vaak lang-
durig en buiten de geregistreerde indicatie. Vanwege bijwerkingen is het meestal beter om geen of in elk geval 
niet langdurig psychofarmaca voor te schrijven. Om die reden verzorgden de verantwoordelijke arts, apotheker 
en de zorgcoördinator ook het afgelopen jaar medicatiebeoordelingen bij cliënten die psychofarmaca gebruiken 
of bij wie sprake is van polyfarmacie. Tijdens de reviews werd gekeken naar mogelijkheden voor afbouw van het 
gebruik van psychofarmaca. Bij de afbouwtrajecten werden ook de zorgteams en gedragskundigen betrokken. 
Als er aanleiding toe was werd de psychiater geraadpleegt. De afbouwtrajecten hadden vaak grote gevolgen voor 
zowel de cliënt, de bewoners van de woning en de dagbesteding en de medewerkers. Het doel van de afbouw 
is verbetering van de kwaliteit van leven voor de cliënten. Niet alle afbouwtrajecten waren succesvol. Bij enkele 
cliënten moest de medicatieafbouw worden teruggedraaid, omdat de cliënt en/of anderen er teveel nadelen van 
ondervonden. het project heeft tot doel de kwaliteit van leven voor clienten te verbeteren. Met de afbouw van 
psychofarmaca wordt ook gewerkt aan het terugdringen van onvrijwillige zorg.

Nachtzorg 
Voor nachtbewaking is in 2019 IQ Messenger in gebruik genomen. Dit systeem draait binnen de Nieuwe Havens. 
Dit systeem heeft een scala aan mogelijkheden voor nachtbewaking, zoals gebruik van een smartphone voor 
draadloze communicatie en signalering gedurende de nacht in de vorm van video deurintercom, cameraobserva-
tie en personenalarmering voor het lokaliseren van cliënten. Gedragskundigen zijn als behandelaar verantwoorde-
lijk voor de besluiten tot cameragebruik. Conform de Wzd wordt de Wzd functionaris betrokken bij besluiten over 
cameragebruik. 

In Emmen zijn voorbereidingen gestart om IQ Messenger daar ook in gebruik te nemen. Invoering heeft vertra-
ging opgelopen. In 2020 heeft De Trans voor de nachtdienst gebruik gemaakt van de Zorgcentrale Noord om te 
ondersteunen. Zolang het nieuwe nachtbewakingssysteem IQ Messenger nog niet volledig is ingevoerd en de 
oude monitorsystemen moeten worden gebruikt, worden extra nachtdiensten ingezet voor de borging van goede 
nachtzorg. 

De werkdynamiek gedurende de nacht is toegenomen onder meer door de toename van cliënten met een 
intensievere ondersteuningsvraag, en veranderend gedrag van de cliënten die al langer bij ons wonen. Om die 
redenen heeft de nachtdienst administratieve taken afgestoten. 

De prijsuitreiking van 
de pompoenenwedstrijd
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Plan MVG
Binnen de MVG groepen werd aandacht besteed aan de vertaling van Triple-C naar de begeleiding van de cli-
enten. Veel medewerkers waren geschoold, maar hadden zich de methodiek nog onvoldoende eigen gemaakt. 
Ze misten de vaardigheden. De gedragskundigen gaven de teams handvatten om Triple-C te vertalen naar de 
begeleiding van de cliënten. Binnen de MVG kunnen de zorgmanagers en gedragskundigen elkaar goed vinden 
en leren elkaar steeds beter kennen.

Op maandag 
7 december, 
de nationale 
vrijwilligersdag, 
ontvingen onze 
vrijwilligers een 
aardig presentje 
als dank voor hun 
betrokkenheid en 
inspanningen.
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4.  Meten van tevredenheid van cliënten, 
verwanten en medewerkers 

Inleiding
Onze cliënten en verwanten moeten erop 
kunnen vertrouwen dat we goede zorg- en 
dienstverlening bieden. Daar doen we onze 
uiterste best voor. Daarom onderzoeken 
we regelmatig de ervaringen van cliënten 
en verwanten met onze zorgverlening. Die 
ervaringen helpen ons inzicht te krijgen 
in wat we goed doen en wat we moeten 
verbeteren. We kunnen dan nagaan welke 
interventies nodig zijn om onze zorgverle-
ning te verbeteren.

4.1 Fred vertelt

Fred vertelt over zijn werk
‘Ik werk bij de Huneborg. Ik heb het daar erg naar mijn zin en werk veel buiten. Omdat ik alle certificaten, zoals 
een heftruckdiploma, heb behaald mag ik met alle machines werken. Ik ben er trots op dat ik de certificaten heb 
behaald! Ik verheug me nu al over het grasmaaien bij Vanslag, een cultureel podium in Borger. Daar rijd ik dan 
met de grasmaaier naar toe. Erg leuk om te doen!
Ook breng ik, samen met de begeleider, hout naar klanten. Werk waar je moe van wordt en waar je het resultaat 
van ziet, daar houd ik van’.

Fred vertelt over zijn huis
Fred is tevreden over hoe de begeleiders van zijn huis met hem omgaan. ‘Dat doen ze goed’; zegt hij. ‘Gelukkig 
kan ik ook mijn eigen ding doen. Ik heb mijn eigen appartement waar ik me kan terugtrekken. Dan houd ik me 
bezig met muziek en tv kijken. Dan kijk ik bijvoorbeeld een film op Netflix. Ik eet in de gezamenlijke groepsruim-
te. Dat doet niet iedereen, maar ik vind dat wel gezellig’.

Fred vertelt over zijn hobby’s 
Fred is DJ en heeft zijn eigen show op de radio ‘De dolle vrijdagavondshow’. Dit is van 18.00 tot 20.00 uur op 
AM 918 en heet: ‘Radio T-pot’. Fred draait allerlei soorten muziek, ook nieuwe muziek om jeugd te betrekken. ‘Ik 
heb ook een bekende Nederlandse radio DJ in mijn programma’; zegt hij. ‘Dat is Bart van Leeuwen. Ik zou van 

Een tevreden cliënt

Freds grootste wens is een eigen studio voor 
DJ’s van De Trans voor het draaien van Radio 
T-pot. Vroeger hadden we ‘Klos radio’. Dit was 
een goed middel om mensen te verbinden. De 
DJ’s maken nu gebruik van de radiozender van 
een begeleider. Dat gaat goed, maar wat zou het 
fantastisch zijn een eigen studio te hebben met 
DJ’s van De Trans en met eigen uitzendingen 
voor cliënten en medewerkers.
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deze hobby graag mijn werk willen maken. Nu, binnen mijn vrijdagavondshow, kunnen luisteraars per mail ver-
zoeknummers aanvragen. De zondag voor Kerst draai ik de top 50. Iedereen krijgt tevoren een mail met de vraag 
om de top 10 in te leveren. Ik maak de definitieve lijst op basis van de ‘meeste stemmen gelden’. De opname 
wordt op vrijdagmiddag gedaan vanuit de tuingroep’. 

Fred vertelt over veiligheid
‘In mijn huis wonen veel cliënten die agressief kunnen worden. Dat ben ik niet. Ik houd niet van geweld. Als een 
ander agressief wordt vind ik dat erg vervelend en ik blijf dan op mijn kamer. Gelukkig kan ik mijn deur afsluiten 
en heb ik een pieper gekregen. Ik kan ’s nachts de nachtdienst bellen. Daardoor voel ik me wel veilig. Gelukkig is 
er de laatste tijd minder agressie. Daar ben ik blij mee’.

4.2 De cliëntvertegenwoordiger aan het woord 

Over de contacten en de zorgverlening
‘Als ik naar de zorg en ondersteuning voor Fred kijk ben ik echt heel tevreden over wat De Trans biedt. De 
medewerkers begrijpen Fred goed en gaan goed met hem om. Ik heb positieve ervaringen met het team. Er is 
zeker sprake van gezelligheid bij medewerkers en een sfeer waarin we met elkaar kunnen lachen. Meestal tref 
ik gedragskundigen en zorgcoördinatoren waarbij ik echt de indruk heb dat we goed samenwerken en gelijk-
waardig zijn. Met de nieuwe gedragskundige moet deze band nog groeien. We hebben al een paar jaar geen 
ondersteuningsplan (IOP) bespreking meer gehad. Door een te grote caseload van de zorgcoördinator schoot de 
IOP bespreking erbij in. Er waren veel wisselingen in het team. Ik vind het fijn als het IOP jaarlijks met me wordt 
besproken. Hoe het met Fred gaat, wat zijn toekomstperspectief is, zijn wensen en ontwikkeling. De huidige 
zorgcoördinator heeft aangegeven dat ze hier snel mee gaat beginnen’. 
 
Communicatie over Corona 
‘De berichtgeving over Corona, de richtlijnen en de manier waarop werd gewerkt, was prima en helder. Het viel 
wel op dat medewerkers niet altijd precies wisten welke berichtgeving was verstuurd naar verwanten. Ik vraag 
me daarom af of de medewerkers de berichten naar verwanten ook kennen? Daar zit misschien een ‘communi-
catiedingetje’ wat beter kan. Maar ik begrijp ook dat iedereen het in deze tijd reuze druk heeft en vind het niet erg 
om de mail zelf even door te zetten naar de medewerkers’.

Bejegening en de dagbesteding
‘Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding, het contact, de relatie, de korte lijn en het op één lijn 
zitten. Ik word gerespecteerd als gelijkwaardige gesprekspartner en voel mij serieus genomen. Ik ben tevre-
den over de dagbesteding bij de Huneborg. Het team heeft veel moeite gedaan om passende dagbesteding te 
vinden. Er is echt gekeken naar wat hij kan en hoe hij dat zo optimaal mogelijk kan inzetten. Zo is de Huneborg 
in beeld gekomen. Ik ben De Trans dankbaar voor de moeite die zij daarvoor hebben gedaan. Het is zo fijn dat hij 
kan doen waar hij gelukkig van wordt. Nu, tijdens de Corona, heeft hij tijdelijk een alternatieve werkplek gekregen 
op de inpakafdeling’. 

Buurtbewoners van de gemeente Aa en Hunze 
zorgden voor een kerstwensboom voor cliënten 
van De Trans. Cliënten konden daar een kerstbal 
in hangen met daarop een wens. 20 bedrijven 
en particulieren zijn aangeschreven of ze mee 
willen werken om wensen in vervulling te laten 
gaan. Veel wensen zijn ingeleverd en werden 
vervuld. Eén cliënt wenste een kilo chocolade. 
Een buurtbewoner zorgde ervoor dat de wens 
van deze cliënt in vervulding ging. Dat zorgde 
voor de nodige hilariteit op de woning.
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Dit is eigenlijk dagbesteding en Fred begrijpt de maatregel, maar voelt zich erg opgesloten. Hopelijk kan hij snel 
weer naar de Huneborg’.

Partnerschap
‘Als ik De Trans een cijfer zou geven zou ik zeker een dikke 8 geven. Dat is vooral te danken aan de zorgcoördi-
natoren en begeleiders. Ik ervaar echt partnerschap bij de ondersteuning van Fred en dat waardeer ik ontzettend. 
De openheid, eerlijkheid en de manier waarop we met elkaar omgaan vind ik erg fijn. De medewerkers die wij 
hebben leren kennen bij De Trans maken vrijwel allemaal op een fijne manier contact, en dat is voor ouders en 
verwanten misschien wel de belangrijkste graadmeter’.

4.3  Het meten van cliëntervaringen bij IOP evaluatie en 
gedurende de zorgverlening

De jaarlijkse cliëntervaringsmetingen tijdens de IOP evaluaties werden uitgevoerd door de zorgcoördinatoren. Co-
rona, personeelswisselingen en ziekteverzuim waren van invloed op de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoering 
werd over het algemeen goed opgepakt in stabiele teams met ervaren IOP verantwoordelijken. In teams waar 
de eerdergenoemde problematiek aan de orde was kwam de uitvoering minder goed uit de verf, bijvoorbeeld 
doordat zorgcoördinatoren vertrokken en nieuwe zorgcoördinatoren zich moesten inwerken en door ziekte van 
zorgcoördinatoren. In bijlage 9.5 is een overzicht opgenomen met de uitkomsten van de metingen.

Medezeggenschap
In navolging van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zor-
ginstellingen is in 2020 een plan gemaakt om de medezeg-
genschap binnen De Trans anders en beter te organiseren. 
Daarbij werden we ondersteund door het LSR, de organisa-
tie die medezeggenschap ondersteunt. We willen een ande-
re medezeggenschapsstructuur om cliënten, verwanten en 
cliëntvertegenwoordigers meer directe invloed te geven op 
beslissingen die van belang zijn. We werken toe naar cliën-
ten- en verwantenraden per woning of groep en per locatie, 
zodat de gemeenschappelijke belangen van cliënten worden 
geborgd. De centrale cliëntenraad kan de lokale cliëntenra-
den over actuele thema’s raadplegen ter voorbereiding op 
de overleggen met directie, en vice versa kunnen lokale cli-
entenraden de centrale cliëntenraad adviseren over thema’s 
die zij belangrijk achten om te bespreken met directie. 
In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Dutch Food Week. Een week waarin organisaties uit de 
agrifood sector hun enthousiasme, kennis en kunde met 
de samenleving delen. Maaltijdenleverancier Distrivers 
uit Hoogeveen heeft De Nerf in Emmen een mooie 
opdracht gegeven om houten kistjes te maken voor 
lunchboxen die Distrivers naar 31 kinderdagverblijven 
heeft gebracht De lunchboxen waren gevuld met 
verse producten uit de omgeving. Samen met 
Agribusiness, Boerderijeducatie De Boer op Noord en 
Provincie Drenthe heeft Distrivers dit mooie initiatief 
‘Boergondisch koken met kinderen’ kunnen uitrollen.

Ervaring 
zorgcoördinator

‘De familie van onze cliënten 
is over het algemeen tevreden 
over de zorgverlening. Het 
cliëntformulier in Cura voor het 
uitvragen van tevredenheid wordt 
toegepast op uitvraag en het 
bespreken van het ingevulde 
formulier. Ons team heeft een 
goed contact met de verwanten’.
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Cliënten van Leeuweriken-
veld 8 en 12 deden op 
woensdag 16 december 
mee aan een ‘walk-
through kerstlunch’. Deze 
loop ging buiten door 
versierde tuinen, langs 
etenskraampjes, een 
foodtruck en langs live 
muziek. Het was een zeer 
geslaagde activiteit, met 
veel blije gezichten! 

Cliëntervaringsmeting 
Customeyes
In 2020 besloot de directie vanwe-
ge Corona de zorgmedewerkers 
niet te belasten met een organi-
satie brede cliëntervaringsmeting. 
De geplande meting werd uitge-
steld en is gepland in de eerste 
helft van 2021. De meting wordt 
uitgevoerd conform het Kwaliteits-
kader voor de Gehandicaptenzorg. 
De Trans heeft het onderzoeks-
bureau Customeyes gevraagd te 
ondersteunen bij de uitvoering. 

Ervaringen van diverse ouders

‘Ik ben goed te spreken over de begeleiders. 
Ze gaan goed met mijn zoon om. Dat was in 
zijn vorige woning niet zo. De zorgverlening is 
goed. Daarover heb ik geen zorgen’.

‘Op de woning van mijn dochter zie ik veel 
nieuwe gezichten. Er zijn veel wisselingen 
van begeleiders. Je hebt dan niet zo snel een 
band met elkaar. Ik maak me zorgen over 
de zorgverlening voor mijn zoon. Nieuwe 
begeleiders kennen mijn zoon nog niet zo 
goed en weten niet zo goed hoe ze met hem 
moeten omgaan’.

‘Het is een superfijne groep. Mijn zussen 
hebben het hier erg naar hun zin. Ze zitten 
hier op de goede plek. Ze hebben een goede 
band met de begeleiding. De begeleiders 
kennen hen goed en weten hoe ze met hen 
moeten omgaan. Ze kunnen ook goed over 
lastige onderwerpen met de begeleiding 
praten. Dat doen ze thuis niet. Ze zijn niet 
altijd gemakkelijk in de omgang. Dat is voor 
de begeleiding best moeilijk. Na een incident 
op de woning heeft de zorgmanager ons 
goed op de hoogte gehouden. Ik ben daar 
tevreden over. Als er iets is kan ik altijd contact 
opnemen. Er is voor het team nog wel wat 
te doen in het tijdig zien en signaleren van 
risico’s, zodat ze daar op tijd op reageren’.

‘In het team van de woning waar mijn broer 
woont, was een groot verloop van personeel, 

zowel in het team als bij de leiding. In de 
afgelopen vijf jaar heeft mijn broer vijf 
verschillende zorgcoördinatoren gehad. Door 
het hoge verloop heeft het team het zwaar 
gehad. Ze houden het hoofd boven water, 
ondanks dat dat moeilijk is. We komen 
op zondagen. Een foto en naam van de 
medewerker die aan het werk is bij de deur 
zou voor ons erg handig zijn. We weten dan 
hoe we de ander moeten aanspreken. We 
hebben een goed contact met het team van 
de woning. Het team zou actiever kunnen 
communiceren. De communicatie over mijn 
broer kan beter. Wat vertelt wordt is summier. 
Ik moet er vaak zelf om vragen. Ik wil graag 
weten hoe het met mijn broer gaat en heb 
belangstelling over hoe het op de woning is. 
Daar krijgen we niet veel over te horen’. 

‘Het is niet erg tegen een ouder te zeggen 
dat het team het niet weet omdat de kennis 
ontbreekt. Dat mag je best aangeven. Zoek 
dan buiten je team naar iemand die de kennis 
wel heeft en kan helpen. Leer aan welke 
knoppen je kunt draaien. Wat kun je doen 
om kennis op te halen, wie kun je betrekken, 
wie kan het je leren. Je kunt dan bij de ouder 
aangeven dat je het gaat uitzoeken. Dat schept 
meer vertrouwen dan dat je doormoddert. 
Communiceer met mij, wees eerlijk. Betrek 
mij. 
Ik wil graag helpen als ik dat kan. Leer tijdig te 
signaleren, zodat je op tijd in actie komt’. 



Kwaliteitsverslag 202019

4.4 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2020 voerde Effectory een organisatie brede medewerkertevredenheidsmeting voor ons uit. Met het onder-
zoek hebben we gemeten waar we staan, wat beter kan en wat goed gaat. De meting maakt inzichtelijk hoe 
medewerkers werkplezier ervaren. De meting was anoniem, dus voor anderen niet herleidbaar naar individuele 
medewerkers. Het onderzoek werd digitaal uitgevoerd. De scores zijn voor een nulmeting best positief. Aan-
dachtspunten liggen vooral in leidinggeven en het luisteren naar collega’s. Resultaten van de meting zijn door alle 
deelnemers in te zien. Zij kunnen in het programma eigen uitkomsten vergelijken met de uitkomsten van het ei-
gen team, de organisatie en de benchmark. In het programma worden tips gegeven om zelf aan de slag te gaan. 
De bevindingen worden in 2021 planmatig met de teams besproken en opgepakt. Daarna volgt later in het jaar 
een nieuwe meting om na te gaan of de interventies effectief genoeg waren. In 2022 volgt een effectmeting om 
de resultaten van onze inspanningen te toetsen en na te gaan wat dan nog nodig is. In bijlage 9 van dit rapport is 
een samenvatting opgenomen van de uitkomsten van de meting.
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5.  Zelfreflectie, intervisie en 
deskundigheidsbevordering

5.1 Leren en ontwikkelen

Jaarlijks wordt met zorgmanagers, teams en de adviseurs Leren en Ontwikkelen een plan voor deskundigheids-
bevordering opgesteld. Zorgmanagers kunnen dan met de teams bewuste keuzes maken voor maatwerk. Van-
wege de activiteiten voor aanpassing van de nieuwe managementstructuur en de Corona ontwikkelingen maakte 
het management dit jaar afwijkende afspraken met adviseurs Leren en Ontwikkelen over de cursussen voor het 
bijhouden van de deskundigheid van medewerkers. Er werden vier basis scholingen verplicht gesteld: Bouwen 
aan Vertrouwen1, BHV, Voorbehouden en risicovolle handelingen (waaronder medicatie veiligheid) en Onvrijwillige 
Zorg. De fysieke training van Bouwen aan Vertrouwen en de BHV trainingen werden ook in Coronatijd op locatie 
gevolgd (in aangepaste vorm en met inachtneming van de hygiënemaatregelen). 

Het afgelopen jaar is achterstand opgelopen in de manier waarop we medewerkers willen faciliteren in hun 
deskundigheid. Vanwege de hectiek op groepen en woningen, de Corona maatregelen en de roosterproblematiek 
waren medewerkers gericht op het werkproces en de zorg voor cliënten. Het effect was dat er minder mede-
werkers aanwezig waren bij de scholingen waarvoor zij werden uitgenodigd. Er werd door de afdeling M&A een 
aangepast scholingsplan voor scholing van voorbehouden en risicovolle handelingen gemaakt. Het Verpleegkun-
dig Team (VT) en de autorisatoren van locaties hadden daarbij een belangrijke rol en autoriseerden medewerkers 
op locatie voor de handelingen. Daarnaast werden verschillende scholingen digitaal aangeboden. De leergang 
LVB bijvoorbeeld, die door de Hanze Hoge School werd gegeven werd omgezet naar een digitale scholing.

Leren bij De Trans
Jaarlijks leiden we medewerkers op via de BBL en BOL leerweg. In 2020 waren dat gemiddeld 70 BBL studen-
ten en 100 stagiaires (BOL). Het leren vond grotendeels digitaal plaats. Studenten werden ondersteund door hun 
werkbegeleider en leercoach van De Trans. Medewerkers die een opleiding willen doen bespreken dat in het 
ontwikkelgesprek met de zorgmanager. In 2020 hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden om, voor 
de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, samen op te trekken met Koninklijke Visio en Vanboeijen. 
We hopen daarmee beter aan te sluiten bij de leerbehoefte van onze medewerkers en organisatie-doelstellingen. 
De opleiding start in februari 2021 met medewerkers uit de drie organisaties. 

Adviseur Leren en Ontwikkelen

‘Na de Coronamaatregelen in maart zijn we direct aan de slag gegaan om een omslag te maken naar 
digitale programma’s. Hiervoor hebben we aanpassingen gedaan in de scholingen, zodat deze toch 
konden doorlopen’. 

Adviseur Leren en Ontwikkelen

‘We hebben ervaren dat medewerkers zich over het algemeen goed hebben gered met digitaal werken 
in het Leerplein. Wel logden de meeste medewerkers thuis in. Dit vonden zij prettiger, gemakkelijker. 
Op de locatie zat het groepsaccount dan in de weg. Medewerkers moeten dan inloggen vanuit het 
eigen webmail account buiten de Citrixomgeving. Dat vonden ze te ingewikkeld’.

1)  De training Bouwen aan Vertrouwen is bij De Trans verplicht gesteld voor elke medewerker die met cliënten werkt. De 
training omvat de uitgangspunten van het denkmodel Triple-C gecombineerd met weerbaarheid en omgaan met onvrijwillige 
zorg. De intensiteit van de training is gerelateerd aan het expertisegebied waar de medewerker werkt. 
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Leerplein

Tijdens het eerste kwartaal van 2020 werd een nieuw leermanagementsysteem geïnstalleerd. Dit Leerplein biedt 
betere mogelijkheden voor het overzichtelijk aanbieden van de leertrajecten en het bijhouden van een eigen port-
folio. Het Leerplein geeft inzicht in de scholingen die de medewerker heeft gevolgd en autorisaties die werden 
behaald. Op onderdelen wordt gebruik gemaakt van e-learning modules van VGN en GoodHabitz. Medewerkers 
leren aan de hand van e-learning met thematische filmpjes, casuïstiek, informerende teksten, groepsopdrachten 
(bijvoorbeeld het bespreken van een casus met twee collega’s) en individuele opdrachten. Medewerkers kunnen, 
waar nodig of als zij geïnteresseerd zijn, ook na het volgen van een scholing leerstof bij herhaling inzien. 

5.2 (Zelf)reflectie en intervisie

De afgelopen jaren is er op allerlei manieren ingezet op het integreren van zelfreflectie en intervisie als vanzelf-
sprekend onderdeel van de teamsamenwerking. De mate waarin teams zich ontwikkelen is verschillend: binnen 
sommige teams zijn allerlei vormen van (team)reflectie vanzelfsprekend en andere teams hebben hun handen 
vol aan de dagelijkse gang van zaken. Als teams geen of minder tijd nemen voor (zelf)reflectie heeft dat vaak te 
maken met roosterproblematiek, personele wisselingen of de cultuur van een team. 

Scholing en teamreflectie vanuit de scholing Bouwen aan Vertrouwen
Bejegening van cliënten is gebaseerd op de uitgangspunten van het denkmodel Triple-C. De kern van Triple-C 
ligt in de relatie, waarbij je aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de cliënt. Het ontwikkelen van een onvoor-
waardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt en het realiseren van een betekenisvolle ontwikkelingsgerichte 
daginvulling voor de cliënt zijn daarbij belangrijke pijlers. De medewerkers volgden de afgelopen jaren de scho-
ling ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Deze scholing bestaat uit drie onderdelen: het Triple-C gedachtengoed, weer-
baar-heidstraining en omgaan met onvrijwillige zorg. Vanwege de Coronamaatregelen werd een belangrijk deel 
van de scholing dit jaar digitaal aangeboden. Waar mogelijk en als sprake was van ‘spoed en moet’ was het in 
kleine teams mogelijk om ook teamgerichte ondersteuning te krijgen, fysiek te trainen, coaching ‘on the job’ te 
krijgen of een intervisie te volgen. Deze intervisies waren dit jaar vooral gericht op casuïstiek en bedoeld om op 
het eigen handelen en dat van collega’s te reflecteren. 

Onze trainers werkten daarbij zoveel mogelijk binnen de ‘eilanden’, die 
door De Trans als preventieve maatregel voor Corona werden ingezet. De 
praktische tips van de trainers voor specifiek cliëntgericht handelen bij 
gedragsproblematiek zijn voor veel medewerkers heel waardevol. Deze 
helpen hen bij praktische invulling van de begeleiding van cliënten in soms 
hele complexe situaties.

Zorgmanager

‘Op het gebied van teamreflectie en intervisie is nog winst te behalen. Ik heb het teamboek 
geïntroduceerd bij één van mijn locaties. Intervisies vanuit de scholing Bouwen aan Vertrouwen hebben 
wel plaatsgevonden, maar de frequentie en methodische uitvoering laten dit jaar te wensen over. Er 
vindt wel teamreflectie in teamoverleggen plaats’.
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Zorgcoördinator

‘Voor een cliënt zijn we bezig om de overdracht situaties kort en bondig te houden, zodat hij zich goed 
kan herpakken. We werken voor deze cliënt hard aan het invullen van een gedragsinterventieplan, we 
inventariseren tips en tops, maken het dagprogramma goed inzichtelijk. De totaalbenadering wordt 
daarmee verfijnd. Dan komen alle methodieken die we kennen samen, Bouwen aan vertrouwen, 
Heijkoop, Ervaar het maar. Het is zo fijn om met elkaar de persoonsgerichte zorg voor elke cliënt zo 
door te nemen’.

Trainers Bouwen aan 
Vertrouwen

‘Willen voldoen aan de 
behoeften die elk mens heeft, 
met alle beperkingen die het 
leven soms moeilijk maken, 
onvoorwaardelijk, met respect 
en altijd samen 100%. Dat is 
waar Bouwen aan Vertrouwen 
voor staat. Door te bouwen 
aan een onvoorwaardelijke 
begeleidingsrelatie en samen 
te werken aan een zinvolle 
daginvulling richten we ons op 
het gewone leven’. 

Zorgcoördinator

‘Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben, uit te 
reiken naar elkaar, elkaar te coachen naar beter, naar 
elkaar te luisteren. Het is mijn drive om me daar ook voor 
in te zetten, maar mijn collega’s doen dat ook.’

Zorgcoördinator

‘Het contact met elkaar is digitaal anders dan als je 
elkaar ziet. Het voelt heel anders. Het is prima voor 
een werkoverleg, maar voor reflectie werkt het minder 
goed. Dat met die ‘handjes’ werken is best heel klinisch, 
waardoor het met elkaar doorpraten over thema’s niet 
makkelijk gaat’.

Teamreflectie gekoppeld aan casuïstiek besprekingen
Teamreflectie in zorgteams vond plaats tijdens werkoverleggen. Daarin reflecteerden teamleden samen met de 
zorgmanager en/of behandelaren (of een trainer Bouwen aan Vertrouwen) op specifieke cliëntsituaties. Vanwege 
de Corona maatregelen lukte het niet in elk team om elkaar met enige regelmaat tegelijkertijd te zien en te spre-
ken. Sommige teams vonden het lastig om digitaal met elkaar een intervisie of teamreflectie af te spreken. Zij 
kozen ervoor om tijdens of na een dienst met een collega terug te kijken naar gebeurtenissen en op die manier te 
reflecteren of aandacht voor elkaar te hebben.

De trainers ontvingen 
hun hun diploma 
‘Train-de-trainer 
Weerbaarheid’.
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6. Veilige zorg en dienstverlening

6.1 Inleiding

In 2020 werd een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van onze medewerkers. 
De uitvoering van het transitieprogramma bracht allerlei thema’s en activiteiten met zich mee die door zorgma-
nagers en behandelaren opgepakt moesten worden. Agenda’s raakten vol doordat mensen werden betrokken bij 
projecten, zoals het uitwerken van de business cases voor de expertisegebieden. Daardoor ontstond spanning 
met de wens meer tijd te geven aan de contacten met de zorgteams.
 
Teams misten support en persoonlijke aandacht van zorgmanagers. Sommige teams werden geconfronteerd met 
veel wisselingen van zorgmanagers, gedragskundigen, collega’s en dienstroosterproblematiek. De draaglast was 
groot. Medewerkers werden geconfronteerd met meer administratieve taken en raakten verandermoe.

In sommige teams werd een goede start gemaakt en al snel gewerkt aan professionalisering van de zorgverle-
ning. Voor andere teams was dat lastiger. Zij moesten wennen aan de samenwerking met de zorgmanager en 
opnieuw vertrouwen opdoen. Enkele zorgmanagers betrokken een coach om teams daar goed in mee te nemen. 
De coach voerde individuele gesprekken, liep mee op locaties en observeerde gedrag. De coach ging over de 
bevindingen in gesprek met de medewerkers. Tijdens het coachen op locatie werd gewerkt aan een goed funda-
ment in het team, aan bewustwording, urgentiebesef, goed leren prioriteren en planning van activiteiten. Ook in 
2021 zal hieraan aandacht worden besteed. 

Sluiting van de kantoorgebouwen
Tijdens de eerste lockdown werden alle kantoren gesloten. Het 
management en de ondersteunende diensten werkten vanuit 
huis. Dat was voor de medewerkers van ICT een grote uitda-
ging. In een kort tijdsbestek voorzagen zij medewerkers van 
de devices en instructies over inloggen en thuiswerken. Vanaf 
april konden ook alle overige medewerkers van MS Teams 
gebruik maken en beeldbellen. Gedurende de tijd werden de 
medewerkers steeds vaardiger in het gebruik van MS Teams 
en werden de reguliere overleggen weer opgepakt. De erva-
ringen met thuiswerken lopen uiteen. Niet alle medewerkers 

Zorgmanager

‘De Trans heeft een familiecultuur, samen 
zijn, gezelligheid, zorgen voor cliënten. 
Hierbij is het risico dat begeleiders zaken 
benaderen vanuit het betrekkingsniveau 
en niet vanuit de inhoud. Dit leidt af van 
de zorgverlening aan cliënten. Ik werk 
met de teams toe naar een gezonde 
visie op zorg vanuit de inhoud: de cliënt, 
zijn mogelijkheden, zijn ondersteu-
ningsdoelen, de ondersteuning die daarbij 
past en de rol en verantwoordelijkheden 
van de medewerker daarin. Ik 
ondersteun medewerkers om inhoud en 
betrekkingsniveau uit elkaar te halen en de 
juiste plek te geven’.

Zorgmanager

‘Onze prioriteit ligt in de nabijheid van 
teams. Persoonlijke aandacht voor teams en 
individuele medewerkers. Als zorgmanager 
is het belangrijk om zichtbaar te zijn en te 
weten wat er op de locaties speelt. Als het 
voor teams nodig is dat je tijdelijk meer 
fungeert als teamleider, dan doe je dat en 
zit je dichter op het proces voor realisatie 
van professionele zorgverlening. Dat is ook 
wat de zorgmanagers met elkaar hebben 
afgesproken. Wil je een cultuurveran-
dering bewerkstelligen, dan moet je 
gedrag veranderen, beginnend bij jezelf. 
Vandaag breng ik een bos bloemen naar een 
medewerker die De Trans verlaat’.
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beschikten over een adequate thuiswerkplek. Vanuit de organisatie werd geprobeerd om dat zo goed mogelijk te 
faciliteren, bijvoorbeeld door het kunnen meenemen van bureaustoel of beeldscherm en in een enkele situatie te 
faciliteren in een geschikte ruimte. Voor nieuwe medewerkers was het lastig om ingewerkt te raken, collega’s te 
leren kennen en samen te werken. Voor sommige medewerkers was het een hele puzzel om enerzijds het werk 
te doen en anderzijds de kinderen te begeleiden die niet naar school konden. 

6.2 Stabilisering personele bezetting in de zorg

In 2020 werden de maatregelen voor sturing op het planproces die in 2019 waren afgesproken onder de profes-
sionele begeleiding van P5COM voortgezet. Op verzoek van medewerkers leerden zorgteams zelf te roosteren. 
De rol van de planner verschoof daarmee naar een ondersteunende rol voor de roosteraar en de zorgmanager. De 
planners maakten een nieuwe teamverdeling voor aansluiting op de nieuwe situatie en gingen werken met een 
weekstart voor het bespreken van acute roosterproblemen. Er werden Gouden Driehoek overleggen ingevoerd 
met de roosteraar, de planner en de zorgmanager van de locatie. In deze overleggen werden roosters en roos-
terproblemen besproken, zodat deze konden worden opgepakt. Sommige teams roosteren zelfstandig. Andere 
teams maken gebruik van de ondersteuning van de planner om hen bij het roosteren te helpen. 

De positieve effecten van de maatregelen in het planproces konden helaas (nog) niet worden verzilverd. Hieraan 
lagen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals ziekteverzuim door Corona-besmetting en andere gezondheids-
problemen, veel in- en uitstroom van personeel en de problemen bij het invullen van openstaande vacatures. 
Hierdoor ontstonden veel openvallende diensten in dienstroosters. De teams die werden geconfronteerd met 
grote roosterproblemen verdienen ons respect. Zij stelden zich weerbaar op en vulden zelf open diensten in 
om er op die manier voor te zorgen dat er vast en bekend personeel werkte met de cliënten. Ook de planners 
werkten hard om de dienstroosters op orde te maken. Daar waar dit niet lukte werden flexers ingezet en werd 
personeel ingehuurd vanuit uitzendbureaus. Ondanks deze roosterpro-blemen kunnen we stellen dat we de zorg 
toch konden continueren.

Inzet van onbekend personeel had gevolgen voor de kwaliteit van de zorgverlening voor cliënten. Deze medewer-
kers konden niet in alle gevallen voldoende worden ingewerkt op de teamprocessen en de ondersteuningsvragen 
van de cliënten. Extra inzet van personeel had bovendien een substantiële negatieve impact op de financiële 
resultaten van de organisatie. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Vanwege uitval van personeel en personele wisselingen moest de organisatie van de BHV worden aangepast. 
Eén van de zorgmanagers zorgde ervoor dat er een noodplan in werking werd gezet waarin ondersteunende 
diensten BHV diensten gingen draaien. Op die wijze werden de teams van de woningen ontlast en konden de 
diensten worden gewaarborgd. Het noodplan loopt door tot juni 2021. In tussentijd wordt er gewerkt aan een 
toekomstbestendig BHV plan.

 
6.3 Infectiepreventie pandemie 

Na de afkondiging van de eerste lockdown door de regering kwam het preventieve zorgbeleid snel op gang. Het 
Corona preventieteam werd ingericht en ging direct aan de slag met de eerste preventieve interventies. Er werd 
ingezet op informeren en communiceren. De snelheid van handelen van directie en de korte lijntjes met de com-
municatie medewerkers heeft aan de wendbaarheid van het preventieteam bijgedragen. Besluiten werden vlot 
genomen en omgezet in acties. De medewerkers werden betrokken. Op iedere locatie kwam een aandachtfunc-
tionaris Corona, die de uitvoering van het Coronabeleid aanjoeg in het team. Het werken binnen eigen eilanden 
en het toepassen van strenge hygiënevoorschriften hebben bijgedragen aan het beperkt houden van Corona-
besmettingen. 

Bezoekregeling
Er werden aangepaste bezoekregelingen afgesproken met cliëntvertegenwoordigers en verwanten. Cliënten en 
verwanten vonden het erg moeilijk dat ze het contact met hun naasten moesten missen. Teams werden creatief 
in het organiseren van digitale contacten tussen de cliënt en de familie met beeldbellen en Skype. In de periode 
waarin versoepeling van maatregelen werd toegestaan werd de bezoekregeling aangepast, zodat bezoek moge-
lijk werd onder afgesproken voorwaarden. Aan cliënten was het moeilijk uit te leggen waarom familie niet meer 
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mocht komen of waarom het bezoek anders verliep. Zij mis-
ten de vertrouwde contacten. In hun toch al vaak beperkte 
netwerk is de familie vaak de stabiele factor in hun leven. 

Hygiënevoorschriften Corona
Het werken op locatie werd aangepast. Er werden strenge 
hygiënevoorschriften en 1.5 meter afstandregels afgespro-
ken met de medewerkers. Teams werden voorzien van 
beschermende middelen om te gebruiken tijdens de zorg 
en bij de verzorging van zieke cliënten. Eén van de maatregelen was het verplicht dragen van een mondkapje 
tijdens de zorgverlening. Deze waren van invloed op het contact met cliënten, omdat zij door het mondkapje de 
mimiek van een medewerker niet meer goed kunnen aflezen. Het dragen van mondkapjes werd door medewer-
kers verschillend ervaren. Bij wasvoorzieningen werden instructies opgehangen voor het handen wassen. 

Medium Care in Nooitgedacht voor cliënten met Corona
Na de eerste lockdown in maart zorgde het Corona preventieteam voor de inrichting van een Medium Care (soort 
ziekenboeg) in een dagbestedingsruimte in Nooitgedacht. De Medium Care was een preventieve voorzorgsmaat-
regel voor opname, verzorging en isolatie van door Corona besmette cliënten. Er werden 10 bedden beschikbaar 
gesteld. Gelukkig bleek het niet nodig de Medium Care in te zetten. Deze werd in juli opgeheven. Met de lande-
lijke inzichten en de richtlijnen van de RIVM was een alternatief beleid mogelijk. Quarantaine op de eigen kamer 
of in het eigen appartement bleek goed te organiseren. Dit was voor de zieke cliënt prettiger. Die kon dan in zijn 
vertrouwde omgeving blijven. Er werden extra beschermende maatregelen afgesproken om te voorkomen dat 
andere cliënten en personeel van de woning besmet konden worden. 

Activiteitenbegeleider

‘Anti verveelpakket? Ja.., een heel grote doos met allerlei spelletjes erin, allerlei gekke dingen die de 
cliënten thuis konden doen. En natuurlijk met een brief aan de cliënt over hoe we hem/haar misten. Later 
brachten we kerstpakketten. Het raakte me hoe fijn cliënten het vonden om me te zien. De meeste 
cliënten en begeleiders werken al een jaar of 12 met elkaar. We missen elkaar echt! Eén van de cliënten 
had ik al vanaf maart niet meer gezien. Het was zo verschrikkelijk leuk om haar de doos te zien uitpakken. 
Haar blijheid te zien over de kadootjes, maar ook over het feit dat ik ze bracht. Het raakte me om bij het 
afscheid het verdriet te zien van de cliënt. Gelukkig kan zij sinds kort weer video bellen, dus hebben we 
direct afspraken gemaakt’.
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Sluiting dagbesteding extramuraal 
Sluiting van de dagbestedingslocaties van thuiswonende 
cliënten leverde voor de ouders de nodige problemen op. 
Daar waar dat mogelijk was konden ambulante begeleiders 
ouders soms wat ontlasten door de cliënt mee te nemen 
voor een wandeling of een buitenactiviteit.

Bij de tweede lockdown konden de locaties waar extra-
murale dagbesteding werd gegeven, met in acht neming 
van de hygiëne maatregelen, open blijven. Dat was een hele 
opluchting voor de cliënten en de ouders. 

Kinderdagcentrum de Vuurtoren 
Kinderdagcentrum de Vuurtoren volgde de richtlijnen van het RIVM voor school en dagopvang voor kinderen. Van-
wege haar specifieke situatie heeft Kinderdagcentrum de Vuurtoren ook tijdens de eerste lockdown, in overleg 
met het Corona Preventieteam, kinderen opgevangen die vanwege hun behoefte aan structuur of veiligheidspro-
blematiek niet elke dag thuis konden zijn. Vanaf de opening van de basisscholen in juni kon het KDC haar deuren 
opnieuw voor de kinderen openen. De eilandenstructuur werd vervolgens ook in het KDC geïntroduceerd om 
risico’s te minimaliseren.

Corona-uitbraken
In eerste instantie bleef het na de eerste lockdown rustig met besmettingen. Na de tweede lockdown in sep-
tember volgde de eerste uitbraak onder de cliënten en medewerkers van Struiklaan 1 en 5. Ook andere cliënten 
en medewerkers werden door Corona getroffen. De cliënten en medewerkers van de Bolderborg, Wischmei 
en Leeuwerikenveld 13 ondervonden veel hinder van het Coronavirus. In samenwerking met de GGD werd per 
locatie het zorgbeleid bepaald. Bij enkele woningen was het noodzakelijk acuut onbekend personeel in te zetten 
vanuit de flex, andere locaties, de Medium Care en vanuit uitzendbureaus. Op diverse locaties werden cliën-
ten en medewerkers getest bij vermoedens van Coronabesmetting. Het wachten op de uitslagen leverde vaak 
spanningen op. Bij vermoeden van besmetting werden de locaties uit voorzorg gesloten om verspreiding van het 
virus te voorkomen. De verwanten van de cliënten werden over de (vermoedens van) besmetting en de isolatie 
geïnformeerd. De locaties werden weer vrijgegeven als de testen negatief waren. Dit beleid van isolatie lijkt goed 
te hebben gewerkt. De medewerkers verzorgden de besmette cliënten in volledige beschermende kleding op 
de kamer van de cliënt om te voorkomen dat ook de andere cliënten en medewerkers van de woning besmet 
zouden worden. Dit was bijzonder zwaar voor zowel de cliënten als de medewerkers. Het medische team onder-
steunde de locaties met raad en daad.

Activiteitenbegeleider langdurige zorg

‘De cliënten konden vanaf maart vanwege de Corona maatregelen niet naar de dagbesteding. Al vrij snel 
werd besloten om enkele cliënten toch de mogelijkheid te bieden om te komen. Met in acht neming 
van de hygiënevoorschriften. Bij deze cliënten bleek het niet goed te gaan in de thuissituatie zonder de 
dagbesteding. Tijdens de tweede lockdown bleef een deel van de cliënten komen. Anderen kozen ervoor 
thuis te blijven. We hebben veel contact met de ouders. Dat is nodig omdat de impact van Corona voor 
ouders groot is. Ouders kunnen niet zomaar op bezoek komen bij hun kind. In de thuissituaties staan 
ouders er alleen voor en dat kan 24/7 erg ingewikkeld zijn. Deze manier van samenwerken werd door de 
ouders en de cliënten gewaardeerd, en werd door zorgmanager en coördinator gestimuleerd’.
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Zorgmanager

‘Ik heb met de kerstdagen ingevallen 
op Leeuwerikenveld 13. Daar waren 
vanwege Corona besmettingen geen eigen 
personeelsleden meer beschikbaar. Ik 
werkte met een activiteitenbegeleider die 
de cliënten kende en een invalkracht van 
het uitzendbureau. De aanpak van deze 
invalkracht was prettig. Het weekend verliep 
goed voor de cliënten. We hadden een 
praktische insteek: Dit pakken we zo op, dat 
doen we zus. Dat werkte goed ‘.

Ervaring cliënt

De cliënt noemt Corona ‘De smet’ van het 
woord besmettelijk. 

‘Ik ben helemaal klaar met ‘de smet’, zegt 
hij dan, en maakt met zijn hand er een ‘het 
zit me helemaal tot hier’ gebaar’

Ervaring activiteitenbegeleider

Eind september werden meerdere cliënten en medewerkers 
op onze groep in Nooitgedacht ziek door Corona. Nu gaat 
het gelukkig beter met de cliënten en ook de medewerkers 
zijn weer aan het werk. ‘Uitzendkrachten en collega’s van de 
Medium Care schoten te hulp. Al onze cliënten kregen tijdens 
de quarantaine alle basiszorg en medische zorg die zij nodig 
hadden’.

‘Wat ben ik blij voor de cliënten dat de vaste collega’s weer terug komen. Een aantal collega’s heeft nog 
wel last van restverschijnselen van Corona, maar gelukkig kunnen ze dit goed aangeven en krijgen ze 
ook de ruimte om weer rustig op te bouwen’.

6.4 Meldingen incidenten 

Meldingen incidenten in TriasWeb 
In 2020 werd een vervolg gegeven aan de invoering van TriasWeb. Dit is een veiligheidsmana-gementsysteem 
voor het melden en afhandelen van incidenten met cliënten, medewerkers en derden. Vanwege de AVG en de 
mogelijkheid persoonlijk incidenten te kunnen melden in TriasWeb kregen alle medewerkers die nog geen eigen 
account hadden in augustus 2019 een persoonlijk webmailaccount. Dit waren vooral de medewerkers in de Lang-
durige Zorg die groepsaccounts gebruikten. 

De helpdesk ondersteunde de medewerkers met het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informa-
tie over het inloggen en het gebruik van TriasWeb. Er werden systeem-aanpassingen gedaan om het systeem 
goed te laten aansluiten op werkprocessen van De Trans. 

Meldingen 2019 2020

Agressie 3400 2029

Val 350 275

Medicatie 793 536
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De daling van het aantal meldingen is te verklaren 
vanuit de invoering van het nieuwe meldbeleid, de 
persoonlijke webmail accounts en TriasWeb. Mede-
werkers geven aan te moeten wennen aan de appli-
catie. Maar ook de Corona-uitbraken, de effecten van 
Corona-maatregelen, veranderingen in de organisa-
tiestructuur, de hoge dynamiek in de in- en uitstroom 
van personeel, hoog verzuim en daardoor de dien-
stroosterproblematiek waren van invloed op het dalen 
van het aantal meldingen van incidenten. Van de 3207 
meldingen betroffen 114 meldingen medewerkers 
gerelateerde incidenten (schade medewerker door 
een incident met een cliënt).

Meldingen incidenten tussen cliënten
Conform het besluit van de Minister van VWS van 
2 augustus 2017 is een jaaroverzicht opgesteld van 
minder ernstige geweldsincidenten tussen cliënten 
onderling. In 2020 waren dit 59 meldingen. In 2019 
waren dit 302 meldingen.

In 2021 zetten we in op sturing op het meldproces voor veilig melden, het leren en verbeteren met incidentgege-
vens en goed gebruik van TriasWeb.

Tevredenheid over TriasWeb
Uit feedback van gebruikers blijkt dat beoordelaars tevreden zijn over de overzichtelijkheid van het programma. 
Het beoordelen van incidenten is eenvoudig uit te voeren. Zij hebben goed zicht op verbeterpunten en zijn te-
vreden over de analysetools. De intensiviteit van de functie zorgmanager, de grote caseloads en de hoeveelheid 
taken bij invoering van de nieuwe managementstructuur zetten de uitvoering van taken in het opvolgen van inci-
denten onder druk. Medewerkers geven aan dat het melden van incidenten veel tijd vergt door de lange meldfor-
mulieren. Zij zouden ook graag toegang tot de analysemogelijkheden hebben die nu alleen benaderbaar zijn door 
beoordelaren. In 2021 wordt onderzocht hoe verder ingespeeld kan worden op de wensen van de gebruikers. 

Interne incidentonderzoeken 
In opdracht van directie werden zes incidentonderzoeken uitgevoerd op ernstige incidenten met cliënten. De 
onderzoeken betroffen twee opeenvolgende ziekenhuisopnames door een medicatiefout bij een cliënt, een 
complexe bekkenbreukoperatie na enkele vallen, de kwaliteit van de decubitusverzorging, de bejegening van een 
cliënt tijdens een agressie incident en een klacht van een ouder over de kwaliteit van de zorgverlening. De onder-
zoeken werden verricht door de onderzoekscommissie. De rapporten werden door directie positief beoordeeld. 
Onderzoeksbevindingen werden opgepakt door de betrokken functionarissen en de teams, en gevolgd in het 
werkoverleg van directie met zorgmanagers. De twee laatste onderzoeken werden in januari 2021 afgerond.

Overzicht incidenten Aantal 2020

EMB 212

LVB 92

Ouderen 437

Kind en Jeugd 170

MVG 1295

Ambulante begeleiding 4

Dagbesteding 261

Overige 27

Wonen 709

Totaal 2020 3207

Totaal 2019 5941

Ervaring ouder

‘Ik ben blij dat het incident waarbij mijn zoon betrokken was goed werd onderzocht. Dat vind ik 
belangrijk. 

Je moet er als onderzoeker wel op letten dat je vanuit alle kanten bekijkt wat er aan de hand is en 
welke rol iedereen had, zodat je weet waarom het incident kon gebeuren. Het is belangrijk dat het 
voor de bewoners veilig is in de woning’.
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Ervaring ouder

‘Er zijn veel wisselingen op de groep. Het incident gebeurde toen er twee niet geschoolde 
invalkrachten op de groep stonden. Die kenden de groep en mijn zoon niet. Zij gingen niet goed met 
hem om. Er is stabiele setting nodig, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Ik weet niet 
goed waar ik met mijn signaal of klacht terecht kan. Ik krijg daarover geen informatie’. 

Calamiteitenonderzoeken
In navolging van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg werden vier calamiteiten gemeld bij de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De calamiteiten werden volgens de vastgestelde procedure 
met de Prisma methodiek onderzocht. De meldingen betroffen een ziekenhuisopname vanwege zelfverwonding 
van een cliënt, grensoverschrijdend gedrag tussen twee cliënten, grensoverschrijdend gedrag van een nachtzorg-
medewerker van een andere zorgverlenende organisatie naar een cliënt van De Trans, en seksueel grensover-
schrijdend gedrag door een cliënt. 
De aanbevelingen van de onderzoekscommissie  werden na de onderzoeken opgepakt door de betrokken func-
tionarissen. Ze stelden een verbeterplan op voor het ondernemen van passende interventies. De voortgang op 
resultaten werd gevolgd in de managementrapportage en in de overleggen met directie. De onderzoeken boden 
input voor leren en verbeteren in een breder verband dan alleen op de plaats van het incident.

Uitbreiding onderzoekscommissie
In oktober werd de onderzoekscommissie uitgebreid om te kunnen voorzien in voldoende Prisma geschoolde 
medewerkers voor uitvoering van incidenten- en calamiteitenonderzoeken. Aan de commissie werden enkele 
zorgmanagers, gedragskundigen en medewerkers van Mens en Arbeid toegevoegd. Zij werden geschoold in de 
Prisma methodiek.

6.5 Omgaan met vrijheidsbeperking bij cliënten

De Wet Zorg en Dwang
Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) ingegaan. 
De wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychia-
trische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de 
rechten van mensen met een verstandelijke beperking en 
mensen met psychogeriatrische aandoeningen die onvrijwil-
lige zorg krijgen. De wet regelt ook de onvrijwillige opname. 
De nieuwe wet sluit beter aan bij de zorg voor deze men-
sen, waardoor zij die hun wil niet meer kunnen uiten beter 
beschermd worden. De wet is cliëntvolgend, dus op de plaats 
waar de cliënt zorg ontvangt (in een zorginstelling, thuis, in 
een logeeropvang, kleinschalige opvang, bij dagbesteding en 
dagopvang).

Voor invoering werden twee werkgroepen ingericht. Een werkgroep Wzd op Espria niveau en de Wzd commissie 
in De Trans. Twee leden van de Wzd commissie participeerden in de werkgroep Wzd van Espria. De werkgroep 
Wzd Espria richtte zich vooral op het ontwikkelen van beleid. De Wzd commissie ondersteunde de invoering van 
de wet binnen De Trans. De werkgroep activiteiten voor invoering van de Wzd liepen ondanks Corona goed door. 
De werkgroep hervatte de werkzaamheden vlot na de eerste lockdown met gebruik van MS Teams. De commis-
sie nam deel aan regionale overleggen met collega zorginstellingen Gehandicaptenzorg voor het organiseren van 
de beoordeling van onvrijwillige zorg door een externe beoordelaar.

Uit de praktijk blijkt dat De Trans goede ontwikkelstappen heeft gezet. We zijn op de goede weg. Helaas moeten 
we ook vaststellen dat Corona-uitbraken, de effecten van Corona-maatregelen, veranderingen in de organisa-
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tiestructuur, de hoge dynamiek in de in- en uitstroom van personeel, hoog verzuim en daardoor de dienstroos-
terproblematiek het invoeringsproces hebben belemmerd. Overzichten uit Cura en het leerportaal leren ons dat 
het invoeringsproces achterblijft op de landelijke deadline voor invoering. Er moet nog veel gebeuren. De Wzd 
commissie zal in 2021 verdere invoering van de Wzd blijven ondersteunen. Met een focus op goede invoering in 
de werkprocessen binnen de zorgverlening, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de Wet Zorg en 
Dwang.

De nachtdienst bleek niet altijd goed te worden meegenomen bij de afbouw van maatregelen. Zo werd op som-
mige locaties in overleg met de gedragskundige besloten de slaapkamerdeur van de cliënt ’s nachts niet meer af 
te sluiten, maar bijvoorbeeld te werken met bewegingssensoren. Nachtdienstmedewerkers werden in de nacht 
gealarmeerd door de Zorgcentrale dat de cliënt de slaapkamer had verlaten en door de gang dwaalde of andere 
cliënten stoorde op hun kamers. Afbouw lukte niet altijd. Sommige maatregelen moesten voor de nachtrust van 
de cliënt en anderen worden teruggedraaid.
 
In de ambulante begeleiding wordt in principe uitgegaan van vrijwillige zorg. Is sprake van onvrijwillige zorg, dan 
overlegt de ambulante begeleider met de cliënt, waar aan de orde de vertegenwoordiger van de cliënt, gedrags-
kundige en zo nodig andere zorgverlenende instanties die bij de cliënt betrokken zijn wat nodig is. Dat kan in 
sommige situaties bijvoorbeeld uitmonden in de aanvraag voor een WLZ-indicatie.

In 2021 zetten we in op voortgang van de activiteiten voor invoering van de Wzd.

Cliëntvertrouwenspersoon
Conform de Wet Zorg en Dwang zorgde het zorgkantoor ervoor dat cliënten en verwanten van 
De Trans een beroep konden doen op een cliëntvertrouwenspersoon van Quasir. Cliënten en verwanten kunnen 
bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht voor een klacht of zorg over onvrijwillige opname of over onvrijwillige 
zorg met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon maakte kennis met het management en 
bezocht enkele locaties. Ze onder-steunde enkele cliënten met een klacht of zorg.

Deelname aan de pilot ‘Aanlevering gegevens onvrijwillige zorg bij Inspectie’
De Trans neemt deel aan de landelijke pilot ‘Aanlevering gegevens onvrijwillige zorg bij Inspectie voor Gezond-
heidszorg en Jeugd’. De organisatie maakte op deze manier gebruik van het overgangsjaar om zich voor te berei-
den op digitale aanlevering van gegevens over onvrijwillige zorg bij Inspectie. De pilot is in 2020 gestart en loopt 
door in 2021. In de pilot wordt bepaald welke gegevens over onvrijwillige zorg worden aangeleverd bij Inspectie 
en hoe de cliëntdossiers zo ingericht kunnen worden dat aanlevering van de gegevens digitaal kan plaatsvinden. 
De pilot wordt gecoördineerd door VWS. Vertegenwoordigers vanuit Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, 
softwareleveranciers en enkele zorginstellingen GZ nemen deel aan de werkgroep. De werkgroep presenteert in 
februari 2021 de eerste resultaten.

In Nooitgedacht organiseerde 
het team Ontspanning 
filmavonden voor de 
eilanden. Tijdens zo’n avond 
toverden de medewerkers 
De Kinderboerderij om tot 
een echte filmzaal. Een 
populaire film van de cliënten 
is de nieuwe versie van De 
Leeuwenkoning.  
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Deze overzichten betreffen de gegevens over (on)vrijwillige zorg die zijn beoordeeld door de Wzd 
functionaris, gedragskundigen en artsen die verbonden zijn aan de woningen. 

In de Wzd module hebben medewerkers meer maatregelen geregistreerd, waaronder concepten die nog 
moeten worden beoordeeld door de Wzd functionaris.

Noodmaatregelen 
en incidentele zorg

Totaal

Aantal toepassingen 2019 471

Aantal toepassingen 2020 236

Onvrijwillige zorg Totaal

Aantal toepassingen 2020 104

Onvrijwillige zorg per ex-
pertisegebied

Totaal

EMB 14

LVB 7

Ouderen 10

Kind en Jeugd 8

MVG 65

Totaal 2020 104

6.6 Audits

Interne audits
Samen met de apothekersassistente van het WZA werden twee medicatieaudits op locatie uitgevoerd. De teams 
werken aan het oplossen van de bevindingen. De interne auditoren verzorgden de uitvraag voor de opvolging.
Vanaf maart waren de Corona-maatregelen van invloed op de audituitvoering. Bij aanvang van Corona werd de 
uitvoering tijdelijk stopgezet. De auditoren konden de locaties niet meer bezoeken. Het auditteam organiseer-
de vervolgens telefonische opvolging van verbeteracties uit eerdere audits. De bevindingen van de auditoren 
werden teruggekoppeld aan het management. Later in het jaar werden de eerste audits digitaal uitgevoerd met 
MS Teams. De auditthema’s betroffen medicatieveiligheid en het incidentproces, onder meer het gebruik van 
het veiligheidsmanagementsysteem TriasWeb. Het auditteam volgde een herscholing van Bureau de Bont om de 
auditvaardigheden op peil te houden.

Bestuursaudits
De Trans voerde twee bestuursaudits uit. Dit zijn audits die Espriabreed werden afgesproken en werden uitge-
voerd bij alle groepsmaatschappijen. Een bestuursaudit betrof medicatieveiligheid. De 1e geneeskundige van De 
Trans en de apotheker van het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen toetsten samen het gehele medicatieproces. De 
geneesmiddelencommissie stelde op basis van uitkomsten een verbeterplan op voor opvolging van de bevin-
dingen. De andere bestuursaudit betrof het thema klachten. Voor de bevindingen werd ook een verbeterplan 
opgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2021.

HKZ-hercertificering
De Trans werd in november 2020 bezocht door de auditoren van Lloyds voor een opvolgende HKZ auditronde. 
Vanwege de Coronamaatregelen was het niet mogelijk de locaties fysiek te bezoeken. De audits vonden digitaal 
plaats met MS Teams. De deelnemers gaven na afloop van de gesprekken aan dat zij tevreden waren over de 
alternatieve werkwijze. Tijdens de audits werden de vier zogenaamde minor non-conformities (minder ernstige 
afwijkingen van de normen die certificaatverlenging niet in de weg staan) die in november 2019 werden gecon-
stateerd gesloten. Er werd een nieuwe minor vastgesteld over de jaarplansystematiek. De jaarplandoelen zijn, 
naar het oordeel van auditoren, onvoldoende Smart geformuleerd en daardoor minder goed meetbaar. Het plan 
van aanpak voor het oplossen van de minor en de resultaten worden in 2021 door Lloyds gevolgd.

In 2021 worden de audits zolang als noodzakelijk digitaal uitgevoerd met gebruik van MS Teams. Op die manier 
kan de auditsystematiek worden geborgd, kan de kwaliteit van de zorgverlening toch steekproefsgewijs getoetst 
worden en kunnen bevindingen input leveren voor intern verbeterbeleid voor de kwaliteit van de zorgverlening.
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6.7 Gebruik van klachtenregelingen

Cliënten en verwanten kunnen op verschillende manieren een klacht indienen bij De Trans, afhankelijk van de 
wens van de klager, de situatie, de soort klacht en de ernst van de klacht. 
Van de beschikbare mogelijkheden is in 2020 als volgt gebruik gemaakt:

De klachten van cliënten en verwanten betroffen onder meer; kwaliteit van de zorgverlening, personele bezet-
ting, bejegening, communicatie, verhuizing van de cliënt en klimaatbeheersing in de woning. De procedure voor 
de klachtafhandeling verliep over het algemeen naar tevredenheid van de klager, al konden niet alle klachten naar 
tevredenheid van de klager worden opgelost.  De klacht die werd behandeld in de Klachten Commissie Onvrijwili-
ge Zorg (KCOZ) betrof een ontslagverzoek van een cliënt. Dit verzoek werd ongegrond verklaard.

Klachtenregeling voor medewerkers
Voor formele klachten van medewerkers heeft De Trans de klachtenregeling voor medewerkers. Medewerkers 
kunnen volgens deze klachtenregeling hun klacht onafhankelijk indienen en in behandeling laten nemen. In 2020 
hebben medewerkers geen gebruik gemaakt van deze regeling. Wel dienden medewerkers 42 klachten in bij de 
zorgmanager van hun locatie. De klachten werden door de zorgmanagers in behandeling genomen en afgehan-
deld. De klachten betroffen onder meer de werkomstandigheden van medewerkers. De procedure voor klachtaf-
handeling verliepen over het algemeen naar tevredenheid van de klager. Niet alle klachten konden naar tevreden-
heid van de klager worden opgelost.

Klokkenluidersregeling
Medewerkers kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid om misstanden te melden door middel van de 
klokkenluidersregeling. Van deze regeling is in 2020 geen gebruik gemaakt.

Gebouwen en klimaatbeheersing
Op alle woningen werd onderzoek gedaan naar het binnenklimaat. Hier waren klachten over binnengekomen. Op 
basis van de uitkomsten werden besluiten genomen over de problemen die het eerst aangepakt moesten wor-
den en situaties waar dit later opgepakt kon worden. In het voorjaar zijn daarop in 70 huiskamers airconditioners 
geplaatst en aanvullend in een aantal slaapkamers aircoolers. Ook de luchtbehandelingsinstallatie van Nieuwe 
Havens werd opnieuw ingeregeld. Verdere maatregelen worden meegenomen in een Espria-breed plan, waarbij 
klimaatbeheersing wordt bekeken in een breder verband van gezond en veilig wonen en werken.

Soort klacht Aantal

Klachten van cliënten en verwanten ingediend bij leidinggevenden 35

Klachten van cliënten en verwanten ingediend bij de klachtenfunctionaris 6

Klachten van cliënten en verwanten ingediend bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 
(KCOZ)

1

Geschillen van cliënten en verwanten voorgelegd aan de Geschillencommissie 
Zorginstellingen

0

Pascal maakte voor Arianne, directeur 
Zorg van De Trans, 2 prachtige schilderijen 
voor haar kantoor. De twee schilderijen 
zijn bedoeld om naast elkaar te hangen. Ze 
beelden namelijk samen een film uit waar 
Pascal dol op is. De film gaat over een 
Chinees meisje. Haar vader is een wolf, die 
’s nachts in een grot slaapt. 
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6.8 Zorgtechnologie en domotica

Domotica
De domotica in nieuwe woningen van Nieuwe Havens is ingericht en gerealiseerd. De geavanceerde technische 
hulpmiddelen in apps en integraties maken het mogelijk om allerlei systemen met elkaar te combineren. De 
veiligheid van cliënten is met toepassing van digitale hulpmiddelen aanzienlijk toegenomen. Ook wordt in een 
pilot onderzocht hoe domotica in de zorg ingezet kan worden, bijvoorbeeld hoe de epiwatch kan ondersteunen 
om inzicht te krijgen in de (patronen van) epileptische aanvallen van cliënten. Andere ondersteunende domotica is 
bijvoorbeeld de ‘bed verlaat’. Deze geeft een signaal af als de cliënt ’s nachts zijn bed uitgaat. De nachtdienst kan 
daar dan tijdig op reageren.

Klankbordgroep
We zijn gestart met een klankbordgroep waarin ruimte is voor het delen van ideeën om technologie en digitale 
toepassing beter en sneller toepasbaar te maken voor medewerkers.

Werkplek 2.0
In Espria verband wordt gewerkt aan werkplek 2.0
Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan vereenvoudiging in applicaties. Zij willen graag Single Sign On, 
zodat het niet nodig is voor verschillende applicaties opnieuw in te loggen. Voor enkele applicaties werd daarin al 
tegemoet gekomen. Deze zijn zonder in te loggen benader-baar, bijvoorbeeld TriasWeb.

Privacy
Bij het toepassen van nieuwe digitale mogelijkheden met speciale apps en smartphonegebruik voor registraties 
van cliëntgegevens hebben we blijvende aandacht over de borging van de privacy van onze cliënten. We onder-
zoeken wat dit betekent voor onderliggend beleid en passen het beleid hierop aan.

Ervaring vrijwilligers coördinator

Bedrijven waarmee we een maatschappelijke verbinding hebben boden activiteiten aan om wat verlichting 
te brengen in de coronatijd. Dat was hartverwarmend. Zo kwamen bijvoorbeeld de Blass of Gloryband, Opa’s 
kunstgebit, de contact clowns, Theater Trots, en het duo Klap en Stap van De Trans. De wijk bewoners in 
Nooitgedacht organiseerden een leuke paasactiviteit. Univé schade regelde knutselpakketten voor de woningen 
en Univé verzekeringen bood een ijsco kar aan en regelde voor elke woning een paas pakket in samenwerking 
met Bakker Pots in Rolde. Ook werd een draaiorgel ingezet door Univé verzekeringen. In Emmen stond de viskar 
en konden begeleiders voor hun groep een lekker visje halen. Alles werd uiteraard coronaproof georganiseerd.

Samen met beweging en fysio heeft Olympisch Aa en Hunze met Marije Joling (schaatsster) ervoor gezorgd dat 
er bewegingsactiviteiten waren bij de woningen zodat cliënten en begeleiders fit konden blijven. De spelersbus 
van FC Emmen is geweest om de spelers van het G voetbalteam op anderhalve meter buiten te ontmoeten.

Oliebollen To Go! Ambachtelijke oliebollen, met en zonder 
krenten.‘Al om 03.30 uur gingen de eerste oliebollen het 
vet in”, vertelt Het Tuinhuis. ‘Door vroeg te beginnen 
hadden we op tijd een mooie voorraad klaar. Daardoor 
hoefden mensen niet te wachten op hun bestelling. 
We hadden dit jaar voor het eerst onze eigen (veilig 
georganiseerde) oliebollenkoeriersdienst. We bezorgden 
de oliebollen in de wijk Nooitgedacht. Hier is erg veel 
gebruik van gemaakt en het werd enorm gewaardeerd. In 
totaal hebben we ruim 3000 oliebollen gebakken!’
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7. Nawoord
Tijdens de interviews met onze medewerkers hebben we veel informatie opgehaald. Ook hebben we een heel 
plezierig gesprek gevoerd met Fred en zijn verwant. Het waren, zonder uitzondering, fijne en open gesprekken. 
Medewerkers gaven aan hoe zij, vanuit verschillende rollen, werken om  De Trans te helpen naar een stabiele 
volgende fase. Het afgelopen jaar was voor de medewerkers hard werken. Voor de zorgmedewerkers om de 
zorgverlening goed te borgen en voor de zorgmanagers om financieel beheer en integraal, faciliterend manage-
ment te realiseren. Onze medewerkers kijken uit naar een periode van rust. Een periode waarin zij zich kunnen 
richten op het bieden van goede persoonsgerichte zorg, waarbij randvoorwaarden om dat te realiseren zijn 
afgerond. Hoewel de transitie naar een andere organisatiestructuur voor een belangrijk deel is gerealiseerd heeft 
de pandemie een negatief effect gehad op onze zorg en onze financiële situatie. Zoals u heeft gelezen hebben 
we onze bedbezetting in 2020 onvoldoende kunnen aanvullen, werden we geconfronteerd met een hoge in- en 
uitstroom van personeel, een hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt. We moeten er daarom nog een 
langere periode samen de schouders onder zetten, met de blik vooruit en de focus op leren en verbeteren. Dat 
doen we graag, omdat we er vertrouwen in hebben dat de koers die we nu varen de juiste is. Deze sluit aan bij 
de manier waarop we onze cliënten willen ondersteunen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat we voorzien in 
goede en veilige zorg die persoonsgericht geboden wordt. In het overzicht in bijlage 2 zijn alle trots en verbeter-
punten opgenomen. In bijlage 7 vindt u de uitkomsten van het intern beraad en de systeembeoordeling.
In dit hoofdstuk vindt u de top vijf van de trots en verbeterpunten die medewerkers tijdens de interviews hebben 
genoemd.

De top vijf topprestaties, onze belangrijkste trotspunten: 

1.  We hebben slagvaardig gehandeld met preventief zorgbeleid na aankondiging van de op handen zijnde Corona 
pandemie. We hebben daarmee besmettingen kunnen beperken;

2.  We zijn trots op de flexibiliteit en draagkracht van onze medewerkers en cliënten. Onze cliënten bleken het 
naar omstandigheden goed te doen in andere vormen van dagbesteding. Onze medewerkers wisten onder 
moeilijke werkomstandigheden de zorg te borgen. Zij hebben ondanks moeilijke werkomstandigheden de 
zorgverlening toch goed weten te borgen;

3.  De communicatie naar cliënten, verwanten en medewerkers is aanzienlijk verbeterd;
4.  De aanpassingen van de organisatiestructuur en de werkprocessen van het management zijn voortvarend 

opgepakt;
5.  De vernieuwing van De Trans is in beweging gezet. Er is hard gewerkt om met de nieuwe zorgmanagers een 

nieuwe koers in te zetten.

De top vijf verbeterpunten:

1.  Verbeter de balans tussen zorgtijd en overhead. Verminder administratieve handelingen, zodat werktijd terug-
vloeit naar zorgtijd voor cliënten;

2.  Investeer in de deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers met scholing op maat en gefaciliteerd 
werkoverleg, intervisie en teamreflectie. Versterk en stimuleer methodisch werken aan de kwaliteit van zorg 
en dienstverlening. Verbeter de actualiteit en inhoudelijke kwaliteit van de ondersteuningsplannen;

3.  Faciliteer zorgmanagers. Heb aandacht voor een goede balans tussen ruimte voor mana-gen en omvang van 
caseloads. Vraag persoonlijke commitment op uitvoering van managementafspraken door te sturen op basis 
van resultaten;

4.  Besteed aandacht aan goede communicatie. Leg medewerkers uit waaraan het management werkt, waarom 
dat zo is en wat er daarin van medewerkers wordt verwacht. 

5.  Stel het zorg- en behandelaanbod bij op basis van de nieuwe visie, kernwaarden en bussinesscases van de 
expertisegebieden.
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Gedicht over Corona 

Alweer een jaar in ons leven, 

veel beperkingen zijn ons gegeven. 

KDC open en dicht, 

wanneer komt het einde in zicht! 

We laten ons vaccineren, 

de één zonder twijfel, de ander laat zich eerst adviseren. 

Mondkapjes, niezen in de elleboog, handen wassen, 

alles in de hoop dat Corona zal verkassen. 

We zitten samen in dezelfde schuit, 

en samen komen wij er ook weer uit! 

Wij Zeilbootkindjes en medewerkers weten, het duurt nog even, 

maar wij gaan voor iedereen om ons heen, voor een gezond en gelukkig leven! 

Houd vol, samen zijn we sterk!

De Zeilboot KDC de Vuurtoren
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8.  Directiebeoordeling: wat gaat er goed en 
wat kan er beter?

8.1 Inleiding

Wat een bijzonder jaar was 2020! Nog maar amper waren wij aangetreden als nieuwe directie van 
De Trans, of wij werden overvallen door de Corona pandemie. Vanaf dat moment ging alles anders dan we had-
den gepland. We stonden voor drie uitdagingen: 

1. De basis van de zorg en bedrijfsvoering op orde brengen c.q. houden, 
2. Een omvangrijk transitieprogramma uitvoeren en 
3.  De Corona pandemie bestrijden. Waarbij het borgen van de veiligheid van cliënten en medewerkers voorop 

stond. 

Wij zijn trots op onze cliënten en hun verwanten en op onze medewerkers hoe zij deze uiterst moeilijke tijd zijn 
doorgekomen. Met grote betrokkenheid en inzet, zich voortdurend aanpassend aan de omstandigheden, doorzet-
tend en goede moed houdend. Zij verdienen alle lof! We zijn er ook trots op dat we ondanks de Corona-perikelen 
toch in ieder geval een belangrijk deel van ons veranderprogramma hebben kunnen realiseren. Er is veel in gang 
gezet wat gaat bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief voor De Trans.

De Corona pandemie heeft ons in 2020 belemmerd in het verder op orde brengen van de basis. Op het gebied 
van de zorgkwaliteit kwamen medewerkers onvoldoende toe aan het optimaliseren van de ondersteunings-
plannen, het vergroten van kennis en kunde door opleidingen en trainingen en het in alle rust in teamoverleg 
reflecteren op wat er goed gaat en wat beter kan. Sommige teams konden zich alleen maar richten op het goed 
doorkomen van de pandemie, de ziekte van collega’s en de zorgen om elkaar. In de bedrijfsvoering hadden we 
last van vooral de lage bedbezetting en de aanzienlijk hogere personeelskosten dan begroot. De doelstelling van 
financieel de basis op orde is niet gehaald. Voor een steeds betere kwaliteit van zorg moeten we kunnen bouwen 
op een gezond financieel fundament. Hier is nog veel werk aan de winkel.

8.2 Wat gaat er goed?

Naar ons oordeel gaat vooral het volgende goed:
1.  Tijdens de Corona pandemie is opnieuw gebleken dat onze medewerkers bijzonder betrokken zijn bij het wel-

zijn van de cliënten en met grote inzet en toewijding cliënten ondersteunen om een goed leven te leiden.
2.  Tijdens de Corona pandemie heeft onze organisatie laten zien slagvaardig en doeltreffend te kunnen inspelen 

op een crisissituatie en dat ook over langere tijd vast te kunnen houden.
3.  Voor de inzet van de beschikbare capaciteit aan personeel en het opstellen van de dienstroosters zijn goede 

systemen en ondersteunende middelen ontwikkeld en ingevoerd.
4.  We hebben veel betere informatie dan voorheen over de belangrijkste prestatie-indicatoren van De Trans en 

meer inzicht in de factoren die het wel of niet halen van de gestelde doelen bepalen.
5. De interne en externe communicatie met belanghebbenden is sterk verbeterd.
6.  De uitvoering van het transitieprogramma ligt ondanks Corona redelijk op koers. Er is veel in beweging gezet 

en voor een deel ook al gerealiseerd (zoals de nieuwe management- en overlegstructuur, ontwikkeling van de 
expertisegebieden en het plan van aanpak voor vernieuwing van het functiehuis).

8.3 Wat kan er beter?

Wat er volgens ons beter kan is het volgende:
1.  Opbrengsten en kosten moeten beter in balans komen. De personele kosten lopen nu uit de pas. Gemeten 

naar de inkomsten uit de ZZP-vergoedingen is de vaste formatie te hoog, terwijl er tegelijkertijd uitzendkrach-
ten worden ingezet. Waar dat nog niet het geval is, moet de personeelsinzet op korte termijn in overeenstem-
ming worden gebracht met de norm volgens de capaciteitsplanning. Dit vereist flexibeler inzet van de vaste 
formatie, zodat de inzet van uitzendkrachten kan worden stopgezet.
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2.  De cliëntbezetting van de woningen moet weer op het niveau van de begrote capaciteit worden gebracht. 
Hiervoor is een plan gemaakt en op de uitvoering daarvan wordt strak gestuurd. Betere randvoorwaarden voor 
plaatsing van cliënten van de wachtlijst op lege plekken in de woningen ondersteunen dat.

3.  Het ziekteverzuim moet omlaag. Het verzuimbeleid en de verzuimprocessen zijn geoptimaliseerd en de regie 
op de beïnvloedbare factoren voor verzuim is versterkt. Corona speelt hier een rol; hopelijk dat de uitvoering 
van het vaccinatieprogramma in 2021 merkbaar gaat helpen om in ieder geval het Corona gerelateerde verzuim 
te verlagen.

4.  Hoewel de interne communicatie al sterk is verbeterd, blijft het verkorten van de lijnen tussen management en 
uitvoering een belangrijke doelstelling. Managers moeten in direct contact met hun teams staan, bereikbaar en 
toegankelijk zijn. We willen bevorderen dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen en regie voeren op 
de uitvoering van het werk, maar dan moeten zij daar ook toe in staat worden gesteld door heldere kaders en 
adequate ondersteuning.

5.  Het is begrijpelijk dat door de Corona situatie werkoverleg, teamreflectie en intervisie in het gedrang zijn geko-
men. Maar dit moet nu weer worden opgepakt en in structuur worden gebracht, om de samenwerking binnen 
teams te bevorderen en teams kritisch te laten kijken naar het eigen handelen en daar verbeterplannen op te 
maken.

6.  Methodisch werken en multidisciplinaire samenwerking tussen de professionals moet worden versterkt. Be-
langrijk hiervoor zijn verhoging van de kwaliteit en actualiteit van de ondersteuningsplannen en het goed blijven 
werken in de MDO-structuur.

Deze thema’s zijn opgenomen in ons Jaarplan voor 2021.
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9 Bijlagen

9.1 Bijlage 1 Kerngegevens van De Trans

Kerngegevens Aantal/bedrag  

Cliënten Wlz per einde verslagjaar

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel met 
dagbesteding

427 cliënten

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel zonder 
dagbesteding

45 cliënten

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) n.v.t. cliënten

Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis (MPT incl. WLZ cliënten die 
elders wonen)

191 cliënten

Aantal cliënten dat zorg inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget (PGB) 103 cliënten

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) n.v.t. cliënten

Capaciteit

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, 
inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

516 bedden / 
plaatsen

Productie Wlz gedurende het verslagjaar 

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 158.539 dagen

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 17.209 dagen

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) n.v.t. dagen

Aantal dagdelen dagbesteding 47.077 dagdelen

Omzet zorg o.b.v. Modulair Pakket Thuis (MPT incl. WLZ cliënten  
die elders wonen)

3.908.125 euro

Omzet zorg op basis van persoonsgebonden budget (PGB) 2.734.350 euro

Cliënten Wmo in het verslagjaar

Aantal Wmo-cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar 305 cliënten

Aantal nieuw ingeschreven Wmo-cliënten in verslagjaar 32 cliënten

Totaal aantal Wmo-cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 337 cliënten

Aantal uitgeschreven Wmo-cliënten in verslagjaar 45 cliënten

Aantal Wmo-cliënten op 31 december van verslagjaar 292 cliënten

Cliënten Jeugdwet in het verslagjaar

Aantal Jeugdwet-cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar 88 cliënten

Aantal nieuw ingeschreven Jeugdwet-cliënten in verslagjaar 28 cliënten

Totaal aantal Jeugdwet-cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 116 cliënten

Aantal uitgeschreven Jeugdwet-cliënten in verslagjaar 35 cliënten

Aantal Jeugdwet-cliënten op 31 december van verslagjaar 81 cliënten

Personeel aantal 
personen

aantal fte

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.217 844
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9.2  Bijlage 2 Trotspunten  
en verbeterpunten 2020

De verbeterpunten én de punten voor trots die we 
tijdens de interviews inventariseerden leest u in 
onderstaand kader.

Trots op!

1.   De flexibiliteit en de draagkracht van medewerkers en cliënten. Het afgelopen jaar was er, ondanks 
Corona, verrassend veel energie, creativiteit en slagkracht in de organisatie;

2.   De zorg draaiende houden. Ondanks het feit dat medewerkers werden geconfronteerd met veel personele 
problematiek zorgden zij ervoor dat de zorgverlening voor cliënten goed doorliep;

3.   Slagvaardig gehandeld na aankondiging van de Corona pandemie: Er werd daadkrachtig gereageerd. 
Besluiten over preventief beleid werden vlot genomen. De Coronamaatregelen werden goed opgepakt. 
Mede door het daadkrachtig optreden en het goed oppakken van de maatregelen in de zorg hebben we het 
aantal besmettingen kunnen be-perken;

4.    Verbetering van de communicatie. Het afgelopen jaar werd de communicatie goed georganiseerd en 
verliep via intranet, brieven, mail en het werkoverleg. Communicatie over Corona werd door afdeling 
communicatie en het Corona preventieteam goed op-gepakt. Alle betrokkenen werden goed geïnformeerd;

5.   De voortvarendheid in aanpassing van de organisatiestructuur en de werkprocessen van het 
management. Er is hard gewerkt om met de nieuwe zorgmanagers een nieuwe koers in te zetten;

6.    De pro activiteit van directie, die De Trans in beweging heeft gebracht, goed aansluit en die besluitvaardig is;
7.   Bij de transitie werd integraal leiderschap ingevoerd. De transitie moet leiden tot betere bereikbaarheid 

en benaderbaarheid van leidinggevenden;
8.   De wijziging van de organisatiestructuur heeft geleid tot een platte organisatie en minder 

hiërarchische lijnen. Hierdoor werd meer slagkracht gegenereerd;
9.   De manier waarop we werkten aan de jaarplandoelen van De Trans. Het transitie programma (en de 

programmamanager) dwingt ons vaart te houden en aan onze doelen vast te houden, waarbij we flexibel 
genoeg blijven om aan te passen als dat nodig is;

10.   De ontwikkelde begrotingstool en het dashboard voor managers. Zorgmanagers kunnen beschikken 
over de juiste informatie voor sturing van hun processen;

11.   De invoering van zelfstandig roosteren op locatie en Aysist 7. De roosteraars en planners werden 
geïnstrueerd in gebruik van Aysist 7. Er werden gouden driehoek overleggen ingevoerd. Roosteren op locatie 
was een nadrukkelijke wens van de zorgmedewerkers;

12.   Betrokkenheid bij De Trans. Verwanten met een zorgachtergrond zijn een goede sparringpartner voor 
medewerkers, gedragskundige en zorgmanager;

13.   De digitale weg voor cliënten en medewerkers is het afgelopen jaar goed geopend. Medewerkers 
leerden het persoonlijk webmail account steeds beter gebruiken. Hier-mee zijn digitale programma’s voor 
medewerkers beschikbaar (MS teams, TriasWeb, het leerplein);

14.   De slagkracht van M&A waardoor het cursusaanbod voor medewerkers van een grotendeels klassikaal 
aanbod naar een digitaal en interactief aanbod werd omgezet;

15.   De informatie- en privacy veiligheid is goed op orde. Veilig mailen is goed ingeregeld, het privacy state-
ment en de procedure datalekken zijn goed afgedicht;

16.   Een goed plan voor Zorgbemiddeling. De bereikbaarheid en slagvaardigheid van Zorgbemiddeling is toege-
nomen. Cliënten kunnen rekenen op een overzichtelijke en klantgerichte benadering;

17.   Betere verbinding met belanghebbenden en regionale partijen; De Trans zit weer aan tafel en doet mee. 
Er is weer een verbinding;

18.   Er wordt gewerkt aan Ziggo aansluitingen voor cliënten waardoor zij in het eigen appartement beschik-
ken over internet;

19.   Verschillende projecten op het gebied van (zorg)technologie zijn gerealiseerd of uitgezet. Voorbeelden 
hiervan zijn de epiwatch, de app voor medicatieregistratie op de smartphone en IQ Messenger, een platform 
voor alarmering en communicatie;

20.   Er zijn Meerzorg aanvragen gedaan voor persoonsgerichte ondersteuning aan cliënten;
21.   De samenwerking met de Facilitaire Ondersteuning Espria is verbeterd.
22.   In een groot aantal woningen is gewerkt aan verbetering van de klimaatbeheersing. Op Espriabreed ni-

veau wordt onderzoek gedaan naar klimaatbeheersing voor langere termijnbeleid en uitvoering.
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Verbeterpunten 2021

1.  Heb aandacht voor een goede balans 
in de caseload van zorgmanagers. Een 
goede balans tussen inspanning en ontspan-
ning ondersteunt zorgmanagers om hun vak 
als integraal manager goed uit te voeren. 
De organisatie heeft baat bij een stabiel 
team zorgmanagers en om die reden is het 
van belang om hen goed te faciliteren bij de 
uitvoering van hun taken. Biedt bovendien 
structureel mogelijkheden voor supervisie 
en coaching. Deze ondersteunen zorgmana-
gers bij de transitie naar een professionele, 
lerende organisatie;

2.  Vraag commitment aan betrokkenen op afspraken. Kun je afspraken niet nakomen, dan terug naar ‘de 
tekentafel’; 

3.  Investeer in de professionaliteit van medewerkers. Hoewel er een goede start is gemaakt blijft het van 
belang te investeren in medewerkers. Medewerkers moeten zich gezien en gehoord weten, zodat zij kunnen 
blijven groeien in hun professionaliteit en de zorg bieden die het beste aansluit bij de cliënt. Investeer in een 
lerende cultuur waarin ontwikkel-, coaching- en functioneringsgesprekken vanzelfsprekend zijn ingebed in het 
werk- en leerproces;

4.  Faciliteer de plannen van M&A voor het investeren in de deskundigheid van medewerkers. Een orga-
nisatie valt of staat bij de kwaliteit van haar medewerkers. Bieden van ruime mogelijkheden voor deskundig-
heidsbevordering ondersteunt de organisatie bij het boeien en binden van medewerkers en ondersteunt hun 
vakbekwaamheid;

5.  Organiseer en faciliteer het werkoverleg, de intervisie en teamreflectie als het moet digitaal, en als het 
weer mag op locatie. Het ondersteunt de afstemming met elkaar. Elkaar fysiek zien en spreken is belangrijk 
om betrokkenheid te ervaren en je verbonden te weten met elkaar en met de organisatie; 

6.  Versterk en stimuleer methodisch werken aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Geef een 
vervolg aan zelfevaluatiemomenten in teams om dit te bewerkstelligen. Vervolg structurele invoering van 
teamreflectiemomenten in teams met gebruik van een eigen teamplan en -boek in ieder team;

7.  Onderzoek voor welke teams zelf roosteren een meerwaarde heeft en voor welke niet. Blijf aansluiten 
bij de behoefte en mogelijkheden van teams;

8.  Versterk de communicatie en informatieverstrekking. Hoewel de communicatie via mail en intranet sterk 
is verbeterd, blijkt er zo nu en dan nog ruis op de lijn.

9.  Verbeter de balans tussen zorgtijd en overhead, zodat zoveel mogelijk werktijd terugvloeit naar directe 
zorgtijd voor cliënten, en het aantal administratieve taken wordt verminderd;

10.  Investeer in uren voor gedragskundige ondersteuning bij de unit ambulante dienstverlening. De ge-
dragkundige ondersteunt bij complexe situaties en helpt begeleiders bij proces denken;

11.  Zorg voor actuele zorgplannen die jaarlijks samen met de cliënten en verwanten/ cliënt-vertegenwoordi-
gers worden besproken en bijgesteld, waarbij voor persoonsgerichte zorg de wensen en ondersteuningsbe-
hoeften van cliënten methodisch worden geïnventariseerd; 

12.  Verbeter de inhoudelijke kwaliteit van de IOP’s. Onderzoek hoe het systeem Cura voldoende bijdraagt aan 
een goed, bondig en werkbaar ondersteuningsplan. Maak afspraken met zorgcoördinatoren en gedragskun-
digen over de beoogde kwaliteit van het IOP, bied scholing om deze kwaliteit te bewerkstelligen en evalueer 
de kwaliteit van zorgplannen cyclisch;

13.  Stel het productenboek bij. Als de expertisegebieden zijn beschreven, is het van belang om het producten-
boek voor stakeholders bij te stellen

ACT

CHECK

PLAN

DO

BORGEN
CONTINIUE VERBETERING
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9.3  Bijlage 3 Uitkomsten intern beraad annex 
systeembeoordeling 2020

Uit deze activiteit en de kwaliteitsinstrumenten/-onderdelen die zijn bevraagd worden enkele algemene  
conclusies getrokken over het kwaliteitsmanagementsysteem van 2020.

Positieve punten
•  Het jaar 2020 was een bewogen jaar, maar dat heeft geen invloed gehad op de grote inzet in de zorg en de 

aandacht van medewerkers voor cliënten en ouders. Ouders geven dit ook terug in de IOP gesprekken 
en evaluatiemomenten. 

•  De veerkracht en flexibiliteit in tijden van Corona (denk aan dagbesteding, medische dienst en nachtdienst) 
komt in alle gesprekken naar voren. Mooi om de trotsheid hierover te zien en te voelen.

•  Corona heeft een mooie, nieuwe samenwerking laten zien tussen wonen en dagbesteding. De deelne-
mers zijn benieuwd of dit in stand kan worden gehouden.

•  Communicatie krijgt in alle interviews veel complimenten. Vooral de communicatie over Corona. Medewer-
kers voelden zich tijdig en volledig geïnformeerd.

•  In de interviews krijgen de directeuren en zorgmanagers spontaan complimenten van de deelnemende 
medewerkers over de verbetering in bereikbaarheid, persoonlijke aandacht en het beter meenemen in 
visie en koers van de organisatie. Er is een goede lijn gestart met de expertisegebieden en de business 
case. Ook de ondernemingsraad constateert dat de angstcultuur naar de achtergrond gaat.

•  Gouden driehoek en prestatie-overleggen zijn goede instrumenten om het juiste gesprek te voeren en 
hebben ondanks Corona al meer grip gegeven op de capaciteitsproblematiek binnen De Trans. De deelne-
mers hebben het vertrouwen dat ze na de Corona maatregelen nog meer vruchten kunnen plukken van deze 
overlegstructuren.

•  De Trans is in 2020 met de komst van nieuwe directeuren en zorgmanagers zich bewust geworden van de 
eigen positie in de regio en de samenwerking met ketenpartners. De focus is na vele jaren intern, nu ook 
duidelijk naar buiten gericht. Een aanvullende ontwikkeling is dat De Trans hierin onderzoekt wat in de  
samenwerking met Espria van toegevoegde waarde is. Enerzijds om over te nemen of te gebruiken, ander-
zijds om hierin eigen keuzes te maken die meer passend zijn bij de doelgroep en de vraag in de regio.

•  Bij De Trans is in 2020 een positieve beweging in gang gezet naar verbetering van de medezeggen-
schap. In 2021 gaat De Trans werken met lokale cliënten- en verwantenraden. Daar wordt de inspraak van 
de zorg geborgd, bijvoorbeeld op thema’s als huisvesting, voeding, dagritme en activiteiten. De medezeggen-
schapsraad schakelt op strategisch niveau met directie, en daaronder wordt een goede achterban georgani-
seerd voor cliënten en verwanten om de cliëntenraad te adviseren voor besluitvorming over zorggerelateerde 
thema’s.

•  Binnen de portefeuille Informatiemanagement is overzicht over wat er moet gebeuren, wat de stad van 
zaken is en welke risico’s er nog zijn. Een mooi voorbeeld van projectmanage-ment en risicobeheersing.

Verbeterpunten
•  In alle interviews komt naar voren dat we een groot verschil hebben in de kwaliteit en professionaliteit 

van zorgmanagers. Sommige managers luisteren goed en ondernemen actie, anderen lijken onder meer 
door de grote caseload en organisatorische taken signalen niet op te pakken of geen actie te ondernemen. 
Belangrijk om als directie hier zicht op te houden en tijdig zorgmanagers te spiegelen, intensiever te facilite-
ren of coachen in zijn/haar rol. 

•  Door veel wisselingen van zorgpersoneel is het onduidelijk bij wie een medewerker met welke vraag moet zijn. 
In teams is historie met vertrek van medewerker verdwenen. Mede-werkers kunnen met vragen niet vanzelf-
sprekend bij collega’s terecht. Veel lijnen met interne functionarissen, leveranciers en ketenpartners zijn bij 
medewerkers onbekend. Een interne netwerkkaart zou daar bijvoorbeeld een oplossing voor kunnen zijn.

•  In teams is weinig tijd of wordt weinig tijd uitgetrokken voor activiteiten zoals registratie en evaluatie 
van onvrijwillige zorg, actualisatie van IOP’s en zorginhoudelijke thema’s. Er wordt veel aan registra-
tie- en projecttijd van teams gevraagd, waar teams bezig zijn met elkaar leren kennen en roosters op orde 
maken. Vraag is of er bewust wordt geprioriteerd in taken waar een team minimaal mee aan de slag moet en 
taken die een team later mag oppakken.

•  De IOP’s zijn niet op orde. en worden te weinig geraadpleegd. Deze twee risico’s komen door diverse 
factoren, zoals: 

 -  Meedraaien van zorgcoördinatoren in het dienstrooster door Corona maatregelen, openvallende diensten, 
nieuwe medewerkers en invalkrachten op locatie. Hierdoor hebben zij onvoldoende tijd en gelegenheid om 
de IOP’s op orde te krijgen;
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 - Startende zorgcoördinatoren die nog moeten inwerken;
 -  Ondanks investering in scholing van IOP verantwoordelijken kon kennis en kunde onvol-doende worden 

overgedragen aan collega’s. Er waren veel personele wisselingen, waardoor de overdracht minder goed kon 
plaatsvinden; 

 -  Behoefte aan (her) scholing in de Cura gebruik. De scholing moet worden geactualiseerd en aangepast op 
hoe medewerkers het beste leren, bijvoorbeeld door deze te verrijken met filmpjes, werkinstructies en een 
Quick Start handleiding.

 -  De hoeveelheid keuzes in Cura, waardoor het systeem niet meer intuïtief werkt. Medewerkers moeten 
informatie zoeken.

 -  De toenemende eisen van externe partijen zoals zorgkantoren over wat er in een IOP moet staan. Hierdoor 
worden ze steeds groter en complexer met niet altijd de meest relevante informatie voor de dagelijkse zorg 
en dienstverlening direct in beeld.

•  De digivaardigheid van collega’s is wisselend. Een aanzienlijk aantal collega’s is nog niet digivaardig, terwijl 
systemen als Cura en TriasWeb verder ontwikkelen en meer digivaardigheid vragen.

•  Er is een duidelijk verbeterpunt in de kennis rondom de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Vooral wat betreft 
de praktische vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan: het registeren van onvrijwillige 
zorg in het individuele ondersteuningsplan (IOP), het betrekken van de gedragskundige en de Wzd-functiona-
ris voor beoordeling van onvrijwillige zorg en het opvolgen van het Wzd stappenplan voor evaluatie ervan. Tip: 
Ga met team in gesprek over de Wzd, zodat het meer gaat leven. In gesprek zullen medewerkers de juiste 
betekenis eraan kunnen geven én ook op zoek gaan naar het grijze gebied. Een ander aandachtspunt is de 
registratielast die medewerkers door de Wzd ervaren. Tip: onderzoek of deze registratielast terecht wordt 
ervaren of dit wellicht komt door onbekendheid met de Wzd of door bijvoorbeeld inefficiënte processen. 

•  De afgelopen jaren heeft De Trans te weinig in deskundigheidsbevordering geïnvesteerd. Onderwerpen 
als sociaal emotionele ontwikkeling van cliënten, psychopathologie, autisme, persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers zijn volgens de deelnemers ernstig tekort gekomen. Het wordt de uitdaging om voor een 
aanbod te zorgen wat bijdraagt aan deskundigheid van teams. Bovendien is het bieden van ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor medewerkers één van de pijlers om hen te boeien en te binden. 

•  Bij De Trans ziet iedereen de toegevoegde waarde van intervisie. In de interviews komen mooie voorbeel-
den naar voren, zoals turbobeeldvorming. Maar ook wordt duidelijk dat teams zoekend zijn naar vorm en 
kartrekkers voor intervisie. Goed om de basis voor ieder team op orde te brengen bij zo’n breed gedragen 
kwaliteitsinstrument.

•  In de ambulante setting is de gedragskundige zeer beperkt beschikbaar. Ambulante begeleiders missen 
de verbinding naar de gedragskundige en zouden graag een kortere lijn naar deze functionaris. Vooral voor 
casuïstiek besprekingen bij cliënten met complexe problematiek. Binnen de ambulante setting komt com-
plexe problematiek bij cliënten steeds vaker voor. Intervisie/teamreflectie en casuïstiek besprekingen worden 
belemmerd door Corona. De gedragskundige heeft te weinig werktijd om deel te nemen, terwijl haar deelna-
me wel als waardevol en leerzaam wordt ervaren Sommige teams zijn weinig actief in het organiseren van 
intervisies. 

•  Het aantal incident meldingen binnen de ambulante setting blijft laag. We adviseren te onderzoeken (bijvoor-
beeld in dialoog tussen de zorgmanagers, de teams, de IMC en afdeling Kwaliteit) wat de visie op melden 
van incidenten binnen ambulant is. Wat verstaan we onder een incident in ambulant. Wanneer kiezen we 
voor de meldroute naar gemeenten en/of wanneer maken we een TriasWeb melding? Doel van het onder-
zoek is om na te gaan hoe het melden ook voor ambulant van toegevoegde waarde kan zijn en tegelijkertijd 
zorgmanagers inzicht geeft in de incidenten die daar plaatsvinden. Onderzoek waar verbeterpotentieel ligt om 
hier Transbreed, maar ook naar belanghebbenden inzicht in te kunnen geven. 

•  Binnen teams ligt een wens tot zelfregie in het uitvoeren van activiteiten, vooral wat betreft besteding 
van eigen budget. In 2021 wordt het mogelijk gemaakt meer decentraal om te gaan met kleine budgetten 
en ook zicht te hebben op kosten & baten van een team. Hierin is ook een rol voor de zorgmanager wegge-
legd om met een team te communiceren dat er: 1) budget beschikbaar is en 2) de manier waarop het team 
dit budget kan inzetten (kaders).

•  Binnen De Trans worden diverse methodieken gebruikt in de zorg- en dienstverlening voor cliënten. Hoewel 
de methodieken an sich prima (kunnen) werken, ontbreekt er nog een overkoepelende zorgvisie of kader 
van waaruit De Trans methodisch werkt. Onder de deelnemers is wel de wens om een grote gemene 
deler vast te stellen die voor alle locaties geldt.

•  Het belang voor samenwerking in de keten en vooral in de regio is helder. De kunst is nu om hierin ver-
der te investeren en te zien wat het aan concrete resultaten gaat opleveren voor de regio en de cliënten van 
De Trans. Tip is hierop de focus te houden en de zorgmanagers goed aan te blijven haken.
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Vervolg naar aanleiding van de bevindingen
Het management heeft vijf verbeteracties geselecteerd waaraan zij in 2021 wil werken.

Actie Omschrijving verbeteractie  
(uit systeembeoordeling 2019)

Verant woordelijke Datum  
gereed

1. Evaluatie van het functioneren van de nieuwe 

organisatiestructuur met zorgmanagers die per 1 september 

2020 is ingevoerd op de gestelde doelen, in het bijzonder de 

kortere lijnen naar de zorgteams, en treffen van maatregelen 

indien de doelen niet zijn gehaald.

Directie eind 2021

2. Vervullen van de randvoorwaarden voor voldoende 

teamoverleg met ruimte voor bespreking van incidenten en 

reflectie op de kwaliteit van de zorgverlening.

zorgmanagers eind 2021

3. Vervullen van de randvoorwaarden zo dat IOP’s op orde zijn 

qua tijdigheid en inhoud, incl. duidelijkheid over rollen en 

verantwoorde-lijkheden van betrokken functionarissen.

MT eind 2021

4. Vergroten van de kennis binnen de zorgteams over 

onvrijwillige zorg en uitvoering van de Wzd en integratie 

daarvan binnen de dagelijkse werkprocessen.

MT eind 2021

5. Verduidelijken van de overkoepelende visie waaruit De Trans 

werkt en per doelgroep/expertisegebied het kader voor 

methodisch werken.

Directie

(project expertise-

gebieden binnen

eind 2021
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9.4  Bijlage 4 Opvolging van de verbeteracties uit 
systeembeoordeling van 2019

Uit de systeembeoordeling van 2019 werden vijf verbeterpunten geprioriteerd waarop het management heeft 
gestuurd in 2020. Evaluerend op deze verbeterpunten geeft het volgende beeld: 

1.  Stabiliseren van het leidinggevende kader en aansturing voor de zorgteams. Meer mogelijkheden voor zorg-
managers voor aandacht aan operationele processen, bijdragend aan kwaliteit van zorg:  
De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 7 Directieoordeel.

2.  Teveel afstand tussen zorgteams, het management en de ondersteunende diensten. De uitdaging is om de 
teams meer in positie te brengen als eerstverantwoordelijken voor de directe zorgverlening, en het manage-
ment en ondersteunende diensten daar optimaal ondersteunend aan te laten zijn:  
Deze doelstelling is nog niet behaald en blijft een aandachtspunt in 2021. De verbinding tussen directie en 
de zorgmanagers is laagdrempeliger, beter en frequenter geworden. Dit wordt door hen als prettig ervaren. 
Directie heeft zorgmanagers specifiek de opdracht gegeven nauwer met de zorgteams samen te werken. In 
de contacten met de teams is Corona een belemmerende factor, vooral in relatie tot het bieden van nabijheid. 
Directie en de zorgmanagers evalueren regelmatig hoe het proces verloopt en wat de resultaten zijn. Mede 
door de organisatieveranderingen merken de zorgmanagers dat hun aandacht uitgaat naar in het uitwerken 
van managementactiviteiten. Hierin wordt van hen een belangrijke rol gevraagd. Het is de verwachting dat 
het nog even duurt voordat de resultaten van de afgesproken acties zichtbaar worden.

3.  Versterken van de sturing op zorgprocessen bij de vernieuwing van de managementstructuur. De prestatie 
overleggen tussen directie en management zijn daarin een belangrijk middel. Hier is de uitdaging om naast 
de prestatieindicatoren waarmee financiële prestaties worden gemeten, ook zorginhoudelijke prestaties te 
volgen:  
De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 7 Directieoordeel. 

4.  Vervolg invoering van het nieuwe meldbeleid en goed gebruik van TriasWeb door gebruikers:  
Uit analyse blijkt dat het gebruik van TriasWeb ook in 2021 aandacht behoeft. De analyse van de meldin-
gen van incidenten geeft aan dat zorgmedewerkers de nieuwe applicatie nog niet optimaal gebruiken. De 
meldcommissie van De Trans heeft een verbe-terplan opgesteld om een boost te geven aan dit proces. De 
commissie herhaalde in december 2020 een onderzoek naar het gebruik van de applicatie. Daaruit bleek dat 
ingezette interventies hebben geleid tot verbetering. De meeste medewerkers hebben het eigen webmail ac-
count geactiveerd en TriasWeb in gebruik hebben genomen. De gebruikers maakten gebruik van de helpdesk 
bij vragen over het inloggen en het gebruik van TriasWeb.

5.  Verbeteren van de samenwerking tussen de zorgteams en Facilitair bedrijf:  
De belangrijkste actie was het aanscherpen van de procedures rondom aanvragen van reparaties en ande-
re werkzaamheden door de zorgteams. Deze actie is door Facilitair bedrijf ingezet. De instructies voor de 
zorgteams voor het aanvragen zijn opgefrist en aangescherpt. Zorgteams doen aanvragen via het meldplein 
in Planon. Dit kan niet meer rechtstreeks bij de coördinatoren en facilitair medewerkers. Alle opdrachten 
worden centraal gepland. De maatregelen hebben zichtbaar effect. Er komen beduidend minder aanvragen 
rechtstreeks binnen bij facilitaire medewerkers. Er wordt systematischer en minder ad hoc gewerkt. De 
procedures zijn helder. Ze verlopen gestructureerd.
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9.5 Bijlage 5 Cliënttevredenheid

In bovenstaand overzicht de vragen uit de cliënttevredenheidsvragenlijst die jaarlijks wordt ingevuld door de cliënt 
of vertegenwoordiger voorafgaand aan de evaluatie van het ondersteuningsplan. De uitkomsten van het formulier 
bespreekt de zorgcoördinator met de cliënt of de verwant om na te gaan wat goed gaat en wat beter kan. Samen 
kunnen dan afspraken worden gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor de 
cliënt. 

De cijfers achter de vragen geven het aantal antwoorden van de cliënten en vertegenwoordiger weer. Vooral de 
antwoorden ‘neutraal’ en ‘oneens’ zijn redenen voor het stellen van verdiepende vragen aan de cliënt en verwant 
om na te gaan of er redenen zijn voor verbeterinterventies.

De formulieren werden ingevuld door 485 (unieke) cliënten en/of vertegenwoordigers.

Bij enkele cliënten werd in 2020 het formulier twee keer ingevuld. Aan het begin van het jaar en aan het eind 
van het jaar. Dat is een goede toets om na te gaan of de afgesproken interventies die aan het begin van het jaar 
werden ingezet ook effectief zijn geweest. 

Vragen Eens Neutraal Oneens

De begeleiders hebben voldoende tijd voor mij 394 77 20

De begeleiders houden rekening met mijn wensen 413 66 9

De begeleiders houden zich aan gemaakte afspraken 398 75

Ik ben tevreden over de zorg en begeleiding die ik ontvang van 
begeleiders van De Trans

428 56 9

Ik ben tevreden over mijn ondersteuningsplan 405 73 5

Ik beslis mee over bijvoorbeeld de inhoud van het 
ondersteuningsplan, regels en afspraken in huis en de 

manier waarop ik mijn dag invul 379 92 11

Ik heb voldoende ruimte voor het maken van eigen keuzes 
(bijvoorbeeld wie op mijn kamer komt, welke 

kleren ik aandoe, hoe ik mijn kamer wil inrichten) 363 10 19

Ik kan goed met mijn begeleiders praten (bijvoorbeeld als ik een 
probleem heb, als ik het ergens niet mee eens ben, of als 

ik iets moeilijk vind) 388 92 9

Ik word voldoende geïnformeerd als er iets veranderd, bijvoorbeeld 
over de zorg en de begeleiding die ik ontvang

397 81 10

Mijn begeleiders helpen mij bij het omgaan met andere mensen 
(familie, vrienden, buurtbewoners)

351 124 11
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9.6  Bijlage 6 Analyse meldingen incidenten op totalen 2020 
per TriasWeb module, per unit
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Ambulant 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

DB Aa en 
Hunze

142 0 25 8 0 2 8 6 3 2 9

DB Emmen 23 1 8 0 2 3 10 0 3 0 4

DB Rolde 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

EMB 58 1 70 2 1 1 47 8 0 5 19

Expertise-
centrum

2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0

Facilitair 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flexpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KDC 40 0 1 1 0 1 2 2 3 0 3

Kind & Jeugd 96 0 9 2 0 0 2 3 3 0 2

Langdurige 
Zorg

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVB wonen 44 1 24 1 1 4 6 1 3 0 7

MVG 983 1 144 3 6 24 49 32 24 2 27

Ouderen 175 1 141 7 1 1 79 8 5 5 14

Ouder initiatief 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Wonen 459 1 111 4 4 11 67 15 8 7 22

Overhead 2

Zorgonder-
steuning

0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 8

Totalen 2029 6 536 28 15 50 275 78 53 21 116

Meldingen 2019 2020 + - 

Agressie 3400 2029 1371

Val 350 275 75

Medicatie 793 536 257

Meldingen cliënt -cliënt 2020

MVG 28

Kind en Jeugd 14

Wonen 10

Dagbesteding 5

Ouderen 1

58
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9.7 Bijlage 7 Wzd overzichten

Overzicht van maatregelen die geregistreerd zijn in de Wzd module in Cura

Wzd maatregelen MVG LVB EMB K&J Ouderen Totalen

Onvrijwillige zorg 65 7 14 8 10 104

Vrijwillige zorg 23 1 20 4 22 70

Vrijwillige zorg, geen stappenplan 7 1 8 0 9 25

Concepten 22 7 14 16 32 91

Ingediend bij Wzd-f 2 0 10 1 13

Ingediend bij Zorgverantwoordelijke 25 3 1 6 1 36

Totalen 144 19 67 34 75 339

Toelichting: In het overzicht valt op dat bewuste beoordeling van maatregelen volgens de nieuwe Wet leidt tot 
een onderscheid in onvrijwillige zorg, vrijwillige zorg en vrijwillige zorg waarbij het Wzd stappenplan niet gevolgd 
hoeft te worden. Verder valt op dat veel maatregelen in concept zijn opgenomen in de ondersteuningsplannen, 
maar dat deze nog niet zijn voorgelegd aan de Wzd functionaris voor beoordeling.

Overzicht meldingen nood en incidentele onvrijwillige zorg  
(Wzd meldformulier in Cura)

Wzd maatregelen Geregistreerd Onvoorzien Voorzien

Aanbrengen van beperkingen het eigen leven in te richten 7 5 2

Beperken van bewegingsvrijheid 86 86 0

Beperken van bewegingsvrij-heid Fysieke fixatie 25 0 25

Insluiten 30 26 4

Onderzoek aan kleding of lichaam 5 1 4

Onderzoek van woon-/verblijfsruimte op gedrag-
beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

3 3 0

Uitoefenen van toezicht op de cliënt 4 4 0

Vocht en voeding, medische handelingen en therapeuti-
sche maatregelen

8 8 0

Vorm niet ingevuld 5

Totaal 173 133 35

Toelichting: In vergelijking met het overzicht van 2019 is vast te stellen dat niet alle medewerkers het formulier 
voor het melden van nood- en incidentele maatregelen al goed gebruiken. Teams melden alle nood- en incidente-
le maatregelen nog niet in het formulier in Cura.
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Totalen per type melding
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Terreingroep

Cluster 2

Stulp

De Sjouwers

De Nije Stee

Leeuwerikkenveld 13

Leeuwerikkenveld 4

Parklaan 2 en 6

Toppereend 8 en 9

Koningspark 7

Koningspark 7a (crisis)

Koningspark 1

Koningspark 3

Stroetenweg 33

Koningspark 2

Sint Josephlaan 8-A

Leeuwerikkenveld 3-B en C

Leeuwerikkenveld 5-A

Boslaan 25

Struiklaan 5 (regulier) 

Aantallen

0 5 10 15 20

Meldformulier voor het melden 

van onvrijwillige zorg of begeleiding

Overzichten meldingen nood en incidentele onvrijwillige zorg  
(Wzd meldformulier inTriasWeb)

Aantal meldingen 35



Kwaliteitsverslag 202049

Totalen per type melding

Welke onvrijwillige zorg of begeleiding werd toegepast?
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Cluster 2
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Leeuwerikkenveld 4

Parklaan 2 en 6

Toppereend 8 en 9

Koningspark 7

Koningspark 7a (crisis)

Koningspark 1

Koningspark 3

Stroetenweg 33

Koningspark 2

Sint Josephlaan 8-A

Leeuwerikkenveld 3-B en C

Leeuwerikkenveld 5-A

Boslaan 25

Struiklaan 5 (regulier) 

Aantallen

0 5 10 15 20 25

1- Zorg gerelateerde en medische handelingen waartegen de cliënt zich verzet.

2- Beperkingen in de bewegingsvrijheid

3- Insluiten

4- Uitoefening van toezicht op de cliënt (zoals cameratoezicht, sensoren waarbij bij gebruik sprake is...

5- Onderzoek aan de kleding of het lichaam

7- Controleren op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen

6- Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte van de cliënt op middelen die het gedrag beïnvloeden...

8- Beperkingen in het ontvangen van bezoek

9- Beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of...
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9.8 Bijlage 8 Psychofarmaca (PF)

In dit schema een vergelijking van gebruik van psychofarmaca over 2019 en 2020 bij 
cliënten van De Trans

Nooitgedacht Emmen

2019 2020 2019 2020

Aantal cliënten 290 275 127 125

Aantal cliënten dat PF gebruikt 202 192 78 78

Aantal cliënten dat AP gebruikt 139 139 46 48

PF = psychofarmaca
AP = antipsychotica

Conclusie
Er is geen afname van het psychofarmaca gebruik. Wel in absolute getallen, echter in relatie tot minder wonende 
cliënten is het verschil navenant. In Emmen zijn relatief minder intensieve cliënten dan in Nooitgedacht en is de 
uitgifte minder. In relatie tot de ouder wordende cliënten worden minder hoge doseringen ingezet. De hoogste 
doseringen worden voorgeschre-ven bij cliënten van de intensieve begeleidingsgroepen met vaak multi complexe 
problematiek. In de medicatiereviews met de apotheker wordt de medicatie regelmatig besproken. Het is een 
regelmatig terugkomend gespreksonderwerp met de teams en gedragskundigen tijdens cliëntbesprekingen en 
multidisciplinaire overleggen op de locaties.
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9.9 Bijlage 9 Uitkomsten medewerkerstevredenheid

De meting leverde de volgende resultaten op:

• Opvallend was de hoge cliëntgerichtheid;
•  Medewerkers voelen zich veilig om fouten te bespreken. Dat is mooie basis om samen te reflecteren;
•  Zorgmedewerkers zijn kritisch op werkgeverschap en zijn vergeleken met de benchmark minder betrokken bij 

de organisatie. 

Samenvatting 
Overkoepelend: Opvallende verschillen in de resultaten tussen de zorgteams en ondersteunende 
diensten en het management).
Hoge werkdruk bij zorgteams en zorgmanagers.

Binnen teams:

Communicatie De nieuwsbrief is geweldig. Erg 
mooi. Maar inhoudelijk/diepgang mis ik duidelijke 
en eerlijke communicatie. Bijv. functiehuis. Wat is 
de stand van zaken? Welke koers gaan we varen. 
Ondersteundende diensten

“Samenwerking tussen 
zorgmanagers is een be-
langrijk aandachtspunt. Kan 
hier (extra) tijd en aandacht 
aan besteed worden?”

“Bij nood staan we voor 
elkaar klaar. Wel mist er 
verbondenheid door volle 
agenda’s en grote case-
loads.”

Luisteren naar medewerkers kan beter 
De vele wijzigingen hebben er mede toe 
geleid dat de afstand tussen leidinggevenden 
en teams groter is geworden. Dat vraagt 
aandacht. 
Zorgteam 

Verbeterpunten De Trans

Communicatie 47,7 % 225

Werkdruk 43,0 % 203

Luisteren naar medewerkers 42,4 % 201

 Aandacht en waardering 35,4 % 168

 Ondersteuning na verandering 28,8% 136

 Arbeidsomstandigheden 25,8% 122

Mijn team
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3a Cliëntgerichtheid team 8,2 8,1 8,2 8,2 5,8

3b Samenwerking binnen team 7,5 7,5 7,4 7,9 6,3

3c Werksfeer team 7,7 7,6 7,5 8,3 6,7

3f Prestatie team 7,4 7,6 7,3 8,0 5,4

Sociale veiligheid en van elkaar leren

3j Veilig om openlijk fout te bespreken 7,9 7,6 7,7 8,2 7,9

3k Feedback geven aan collega’s 6,6 6,6 6,5 7,1 4,6

3l Leren van fouten is gespreksonderwerp 6,9 6,1 6,7 7,3 5,7

Duidelijke doelen en rollen

3d Collega’s met juiste dingen bezig 7,2 6,9 7,0 7,6 6,3

3e Duidelijkheid te bereiken doelen team 6,4 6,2 6,2 7,0 6,0

Afstemming van het werk

3i Afspraken nakomen binnen team 6,9 6,9 6,6 7,5 5,8

3g Kwaliteitswerkoverleg 6,0 - 5,7 6,7 4,6
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Verbeterpunten:
•  Feedback geven en elkaar aanspreken;
•  Onderlinge samenwerking;
•  Omgaan met veranderingen;
• Omgaan met werkdruk;
• Teamontwikkeling;
•  Opvallend lage betrokkenheid van medewerkers tussen 25/34 jaar. 

Aandachtspunten in leiderschap:
• Onderlinge samenwerking van de zorgmanagers.
• Betere verbinding met de zorgmedewerkers. 

Hoe beleven medewerkers het werken bij De Trans en de veranderingen

Zorgmedewerkers zijn bevlogen in hun werk, trots op de samenwerking binnen de teams en het doorzettingsver-
mogen, maar kritisch op de organisatie en de afstand tot de zorgmanagers.

Uitdagingen:
Meer contactmomenten tussen zorgmanager en medewerker en medewerkers onderling. Ervaren afstand is te 
overbruggen als er meer contact en verbinding ontstaat. 

We kunnen onze zorgmedewerkers nog beter meenemen bij veranderingen. Er is behoefte aan meer herhaling 
en ondersteuning.

Wat hebben medewerkers nodig van de organisatie om meer werkplezier te ervaren
• Luister naar medewerkers, betrek hen en creëer verbinding;
• Verklein de kloof tussen leidinggevenden en de werkvloer;
• Focuspunt is leiderschap! 
• Besteedt extra aandacht aan jonge medewerkers, binden en boeien (25/34 jaar).

Leiderschap
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6a Tevreden over leidinggevende 6,6 7,3 6,2 7,3 7,9

6b LG waardeert medewerker 6,7 7,4 6,3 7,4 7,7

6c LG motiveert in werk 6,1 6,8 5,7 6,8 7,7

6d Leidinggevende open voor nieuwe ideeën 7,0 7,7 6,7 7,7 7,7

6e Leidinggevende is bereikbaar voor vragen 6,7 7,6 6,4 7,4 8,3

535 361 160 12

“Onze zorgmanager heeft wel oor 
voor ons als woning zijnde, echter is 
er nu zoveel onduidelijkheid en onrust 
(mede door corona)”

“De leidinggevende 
van nu heeft een stap 
gezet in het herstel 
hiervan.”

“Meer tijd voor de zorgmanager 
om fysiek aanwezig te zijn op de 
werkplekken, zodat persoonlijk 
contact mogelijk is.”

Grote verschillen tussen de teams 
in hoe leiderschap ervaren wordt. 
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10  Bijlage Resultaten bespreking Kwaliteitsrapport met de 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en reflectieverslag 
van de visitatie 

Cliëntenraad

Datum bespreking: 13 april 2021

Het concept-Kwaliteitsrapport 2020 van De Trans is aan de Cliëntenraad voorgelegd ter bespreking. 
De directie licht toe dat is gepoogd een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de relevante ontwikkelingen 
op kwaliteitsgebied. De bedoeling is om ons te verantwoorden aan zo veel mogelijk partijen. Corona neemt in het 
rapport uiteraard een belangrijke plaats in.

Algemene opmerkingen
Een algemene reactie vanuit de Cliëntenraad is dat het rapport heel leesbaar is en dat de presentatie met inter-
views en quotes prettig is. Het rapport brengt tot uitdrukking dat 2020 door Corona een bijzonder jaar was. Daar 
mag een groot compliment bij van de Cliëntenraad aan de medewerkers die ondanks alles de zorg door hebben 
laten gaan. De organisatie heeft zich in de Coronacrisis goed staande weten te houden. De directie licht toe dat in 
het Jaarverslag 2020 uitvoerig wordt ingegaan op Corona en dat daar ook wordt ingegaan op hoe de organisatie 
met deze uitdaging is omgegaan.Niet alleen de medewerkers, maar ook de cliënten en verwanten. Vanuit de Cli-
entenraad wordt opgemerkt dat vaak verzuim en het werken met invalkrachten een rol speelden als het niet goed 
ging. Dat zegt iets over het belang van investeren in de medewerkers. Het was ook merkbaar dat medewerkers 
de verbeterde interne communicatie erg waarderen.

Gevraagd wordt hoe de keuze voor de te interviewen mensen is gemaakt. Er is voor gekozen om een zo breed 
mogelijke selectie te maken, dus medewerkers van het management, van de woningen en van de dagbesteding, 
maar ook cliënten en verwanten. Dit om informatie uit heel verschillende optieken te krijgen. Voor de selectie van 
de cliënten zijn de cliëntcoaches benaderd, en zij zijn ook gevraagd om de cliënten bij de interviews te ondersteu-
nen. Er is gestreefd naar spreiding over de diverse locaties, maar de beschikbare capaciteit gaf wel beperkingen 
in het aantal interviews dat kon worden gehouden. Vanuit de Cliëntenraad wordt gesuggereerd om volgend jaar 
ook de doelgroepen mee te nemen die nu niet aan bod zijn gekomen om over een langere termijn een completer 
beeld te krijgen. 

Vanuit de Cliëntenraad wordt aanbevolen te gaan werken met een vaste systematiek voor de verantwoording, 
zodat trends zichtbaar gaan worden. Bijvoorbeeld door vaste indicatoren te gebruiken die elk jaar terugkeren. De 
verbeterpunten uit het vorige rapport zouden het vertrekpunt moeten zijn voor het volgende rapport. Dan is daar 
een lijn in te ontdekken. Nu zijn de verbeterpunten van 2019 niet expliciet meegenomen naar 2020.

De directie onderschrijft deze zienswijze. Omdat gewerkt wordt met de bouwstenen uit het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg, heeft het rapport een vaste opbouw. Ook worden vaste thema’s opgevolgd, zoals incidenten 
en onvrijwillige zorg. Het is wel de bedoeling om steeds meer te gaan werken met kwaliteitsindicatoren, naast de 
kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) op financieel en personeelsgebied.

Vanuit de Cliëntenraad wordt opgemerkt dat er in het rapport verbeterpunten worden genoemd, die in 2018 ook 
al werden genoemd. Dat wordt gezien als een teken van gebrekkige slagkracht. Daarom is het temeer van belang 
om de verbeterpunten van jaar tot jaar te kunnen volgen. De directie herkent dit signaal. Dit is ook genoemd in 
de rapporteren van externe adviseurs zoals Arteria. De directie memoreert dat De Trans in een transitie-periode 
verkeert, in welk kader bijvoorbeeld de managementstructuur is aangepast. De directie is ervan overtuigd dat 
inmiddels de goede lijnen zijn uitgezet, het komt er nu op aan dat de daad bij het woord wordt gevoegd.
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Opmerkingen per onderdeel

Incidentmeldingen
Vanuit de Cliëntenraad komen de volgende vragen en opmerkingen naar voren over de incidentmeldingen:
•   In 2020 is een nieuwe registratiemethodiek toegepast, waardoor de cijfers niet meer vergelijkbaar zijn met 

vorige jaren. Dat bemoeilijkt een trendanalyse.
•   Het zou verhelderend werken als wordt aangegeven hoe het aantal meldingen zich verhoudt tot de aantallen 

cliënten waar het om gaat. Een procentuele verdeling geeft meer inzicht dan absolute getallen.
•   Op pag. 34 van het rapport staat dat medewerkers het melden van incidenten als tijdrovend ervaren. Om de 

meldingsbereidheid te stimuleren, lijkt het goed om het melden zo een-voudig mogelijk te maken. Ook staat op 
genoemde pagina vermeld dat medewerkers graag toegang willen tot de analysemogelijkheden, waarom zou 
je hen dat niet geven?

Geantwoord wordt dat in de overgang naar TriasWeb in aanvang de zorgmanagers koploper zijn geworden. Er is 
een voorstel gedaan voor een pilot met verkorte vragenlijsten en met medewerkers op de woning als koploper. 
Gekeken wordt of de bureaucratie verminderd kan worden met de verkorte vragenlijsten en door het incidentpro-
ces dicht bij de praktijk te organiseren.
De Cliëntenraad verzoekt op de hoogte te worden gehouden van hoe zich dat ontwikkelt.

Ervaringen van ouders
Gesignaleerd wordt dat de tekst in het kader op pag. 21 over de ervaringen van ouders inconsistent is. Het is 
niet duidelijk of dit de ervaringen van verschillende ouders zijn c.q. of deze verschillende woningen betreffen. Dit 
wordt aangepast.

Klachten
Opgemerkt wordt dat het lijkt alsof De Trans relatief weinig klachten krijgt, gemeten aan collega-organisaties. 
Tevens wordt een toelichting op de klachten ingediend door cliënten gemist. De directie antwoordt dat de 
vergelijkbaarheid tussen organisaties op dit punt moeilijk is, want de ontwikkelingen binnen de organisaties zijn 
verschillend. Het is goed om dit mee te nemen in de visitatie en te kijken hoe de cijfers van De Trans zich ver-
houden tot die van De Zijlen en Koninklijke Visio. Tevens zal in een volgende vergadering het jaarverslag van de 
klachtenfunctionaris worden besproken, waarin meer informatie is opgenomen over de door of namens cliënten 
ingediende klachten.

IOP’s op orde
Binnen de Cliëntenraad wordt een samenhang gezien tussen de financiële problemen en het niet op orde zijn 
van de IOP’s en de herindicaties. De directie bevestigt dat beeld: als het IOP niet op orde is, kan dat een belem-
mering zijn voor het aanvragen van een herindicatie. Daarom is dit één van de speerpunten in het Herstelplan. Bij 
de IOP’s wordt ook het cliëntportaal aangehaald. Bij de Cliëntenraad bestaat de indruk dat het cliëntportaal op dit 
moment weinig wordt gebruikt. Misschien is het goed daar meer publiciteit aan te geven. Via het cliëntportaal 
zou er ook druk op kunnen komen dat de IOP’s op orde zijn.

In- en uitstroom van personeel
Vanuit de Cliëntenraad wordt de dynamiek van de hoge in- en uitstroom van personeel gesignaleerd. Gevraagd 
wordt of de directie daar ook verbeterpunten ziet. De directie antwoordt dat in het programma Mens & Arbeid 
diverse verbeterpunten zijn opgenomen, waaronder:
•  verbetering van het functiehuis, en in lijn daarmee waardering en beloning,
•   en verbetering van de werving en selectie en minder inzet van uitzendkrachten. De Trans is zichtbaarder 

geworden op de arbeidsmarkt. Maar De Trans is ook in verandering en er zijn medewerkers die vertrekken, 
omdat zij zich daar niet bij thuis voelen.

Afbouw psychofarmaca
Bij het thema afbouw psychofarmaca worden cijfers gemist en een duiding van de effecten. Een lid van de 
Cliëntenraad heeft persoonlijk ervaren dat een afbouwtraject ambitieus is ingezet, maar toch weer teruggedraaid 
moest worden. Misschien is het goed aan te geven dat het niet zo eenvoudig is en dat je tegen de grenzen kan 
aanlopen van wat er kan. De directie antwoordt dat beknopte cijfers in bijlage 8 van het rapport zijn opgenomen. 
Inderdaad kan afbouw van psychofarmaca weerbarstig zijn. Een aantal woningen doet mee aan het project ‘Sa-
men denken, samen doen’ van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) en Geestelij-ke 
Gezondheidszorg Drenthe (GGZ), dat kan mogelijk helpend zijn.
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Bijlage 3: Systeembeoordeling

•   Digivaardigheden 
Op pag. 51 van het rapport staat dat de digivaardigheid van medewerkers wisselend is, terwijl systemen als 
Cura en TriasWeb meer vaardigheid vragen. Gevraagd wordt of daar ook actie op wordt ondernomen. De direc-
tie antwoordt dat het waar nodig vergroten van digita-le vaardigheden is opgenomen in het Jaarplan 2021.

•   Intervisie 
Gevraagd wordt hoe de teams worden ondersteund in hun zoektocht naar intervisie (pag. 51). De directie 
antwoordt dat een aantal teams nu met coaches bezig is om de intervisie nader vorm te geven. En aandacht 
te geven aan de stap die daaraan vooraf gaat: hoe werk je goed samen als team? Dit is een speerpunt in het 
jaarplan voor 2021, maar dit kwartaal ligt de focus nog primair op het op orde brengen van het huishoudboekje.

•   Klimaatbeheersing 
De voorzitter mist in het overzicht van wat goed is gegaan dat er apparatuur voor klimaatbe-heersing is ge-
plaatst in een groot aantal woningen. We spreken af een stukje tekst hierover toe te voegen aan het rapport.

De visitatie vindt dit jaar plaats in een uitwisseling met De Zijlen en Koninklijke Visio. Er vindt een gesprek met 
medewerkers en een gesprek met cliënten plaats. Een lid van de Cliëntenraad neemt deel aan het gesprek met 
de medewerkers. 

Reflectieverslag Ondernemingsraad

Datum bespreking: 26 mei 2021

Op woensdag 26 mei 2021 werd het kwaliteitsrapport 2020 besproken in een vergadering van de Onderne-
mingsraad. Bij de vergadering was directie van De Trans aanwezig. Directie gaf voorafgaand aan het gesprek een 
toelichting op het rapport.

De ondernemingsraad heeft gesproken over de activiteiten voor visitatie. Daarbij werd op het kwaliteitsrapport 
gereflecteerd en gespiegeld met medewerkers en leden van cliëntenraden van De Trans, De Zijlen en de Konink-
lijke Visio. De rode draad bij alle drie de organisaties is Corona en de effecten daarvan op de zorg en de bedrijfs-
voering. Ook bij De Trans stond het jaar 2020 voor een groot deel in het teken van Corona. In maart 2020 ging De 
Trans in Lock down. Toch is De Trans verder gegaan met het versterken en verbeteren van de organisatie, waarbij 
steeds werd gekeken naar de missie en visie en het kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg. De expertisege-
bieden werden herbepaald. Voor elk van de expertisegebieden werd een business-case geschreven, waarbij ook 
passende behandelmethodieken werden bepaald. Daarnaast is bijvoorbeeld een onderzoek gestart naar mogelijk-
heden voor samenwerking tussen de ambulante begeleiding van De Trans en Icare.

Met het kwaliteitsrapport legt De Trans verantwoording af. Het beschrijft wat De Trans heeft gedaan en geeft 
richting aan de activiteiten voor het komende jaar voor leren en verbeteren. Daarnaast houdt De Trans zich met 
het rapport een spiegel voor. Het helpt om intern processen te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

De OR heeft kennis genomen van het rapport en de toelichting van de directie. De leden hebben geen verdere 
vragen of opmerkingen.

Resultaten van externe visitatie 
Eén keer per 2 jaar organiseren we een externe visitatie. Dit is een gesprek met deelnemers van andere (zorg)
organisaties. Tijdens het gesprek geven de deelnemers elkaar feedback op de organisatie activiteiten van het 
voorgaande jaar en de kwaliteitsrapporten. Het doel van de visitatie is om open met elkaar te spreken, te reflec-
teren op organisatie activiteiten, van elkaar te leren en met elkaar ideeën te genereren om te verbeteren. Dit jaar 
werd een visitatie georganiseerd met cliënten, leden van de cliëntenraden, medewerkers en bestuur-ders van 
De Zijlen, De Trans en Koninklijke Visio. Om ervoor zorg te dragen dat cliënten ruimte ervaarden om zich goed te 
kunnen uitspreken hebben we afgesproken dat het gesprek met cliënten onder begeleiding van een cliëntcoach 
apart werd georganiseerd. 
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Externe visitatie met cliënten en cliëntcoaches

Datum bespreking 12 mei 2021

Algemene opmerkingen
Drie cliënten namen deel aan het gesprek en werden ondersteund door een cliëntcoach uit de eigen organisatie. 
De visitatie voor cliënten werd georganiseerd met behulp van MS Teams. De visitatie werd begeleid door een 
onafhankelijke cliëntcoach van De Zijlen. Voorafgaand aan de visitatie ontvingen de deelnemers het kwaliteits-
rapport (cliëntversie) van de eigen organisatie. Tijdens deze (speelse) bijeenkomst stonden drie actuele thema’s 
centraal die het afgelopen jaar in alle organisaties aan de orde zijn geweest. Dat waren:
•  Persoonsgerichte zorg
•  Communicatie 
•  Medezeggenschap

Deze onderwerpen werden aan de hand van stellingen met elkaar besproken. Cliënten vonden het een prettig ge-
sprek. Er was een open sfeer waarbij over verschillende onderwerpen gesproken werd. Het was fijn om elkaars 
mening te horen en om van te leren. De cliënten vonden het voor herhaling vatbaar. 
 
Het algemene beeld is dat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van zorg. 

Tops Tips

Begeleiders houden zich goed aan de afspraken Bij maatregelen en gevolgen door corona cliënten direct inlichten 
en betrokkenheid bij beslissingen vergroten, zoals bij werk- en 
dagbesteding

Er wordt netjes omgegaan met eigen spullen Communicatie tussen cliëntenraad en cliënten

Cliënten worden goed betrokken bij zijn/haar 
ondersteuningsplan

Betrokkenheid cliënten bij opstellen van huisregels 

 Opnieuw inrichten van medezeggenschap Organiseren van huisoverleg
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Externe visitatie met leden van de cliëntenraad, 
medewerkers en bestuurders 

Datum bespreking: 17 mei

Om een diversiteit van inbreng en feedback vanuit verschillende perspectieven te realiseren hebben we voor een 
gemêleerd gezelschap gekozen: 

Er namen 16 functionarissen deel aan de visitatie. Vanuit elke organisatie namen de volgende functionarissen 
deel:
•  Directeur, bestuurder  of Lid Raad van Bestuur;
•  Lid cliëntenraad;
•  Kwaliteitsmedewerker.

Daarnaast namen vanuit Koninklijke Visio deel:
•  Een zorgmanager;
•  Persoonlijk begeleider of zorgcoördinator.

Vanuit De Trans namen deel:
•  Persoonlijk begeleider of zorgcoördinator;
•  Gedragskundige.

Vanuit De Zijlen namen deel:
•  Activiteitenbegeleider;
•  Gedragskundige.

De visitatie voor medewerkers werd georganiseerd met behulp van MS Teams. De visitatie werd begeleid door 
een onafhankelijke gastheer. Voorafgaand aan de visitatie ontvingen de deelnemers de kwaliteitsrapporten van de 
drie organisaties. Naast een algemeen pro-gramma werd gewerkt in 3 break-out rooms zodat, in kleine groepjes, 
verder kon worden gesproken over de kwaliteitsrapportage van één van de deelnemende organisaties.
In deze break-out rooms stonden drie actuele thema’s centraal die het afgelopen jaar in alle organisaties aan de 
orde zijn geweest. Dat waren:

•  Persoonsgerichte zorg
•  Communicatie
•  Medezeggenschap

Algemene opmerkingen
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst werden de tips en tops gedeeld en toegelicht die de deelnemers, na 
het lezen van de rapportages, voor elkaar hebben beschreven. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werd 
in kleine groepjes gewerkt in de break-out rooms. Tijdens de afsluiting was aandacht voor de terugkoppeling van 
de groepen uit de verschil-lende break-outrooms en werd tijd genomen om de feedback en nieuwe inzichten met 
elkaar te delen. 
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De Trans ontving de volgende tops en tips:

Tops

Tips

Afbouw psychofarmaca

Helder beschreven verslag

Kritisch kijken naar passende visies en methodieken

Meten van tevredenheid

Groene vakken zijn illustratief

Leefplezier, mooie term

Betrokkenheid van verwanten bij visie en kernwaarden

Heldere uitleg cliëntversie

Minder beschrijvingen over corona

Beschrijf of de overkoepelende visie aansluit bij (alle) methodieken

Ervaringen van medewerkers meer beschrijven

Medewerkers meer meenemen bij veranderingen

Doorontwikkelingen van methodieken

Minder beschrijving over de transitie van de organisatie

Balans tussen methodiek en medewerker

Meenemen van verwanten/vertegenwoordigers bij digitale ontwikkelingen

De focus ligt veel op corona

Beschrijf wat de frequentie is van de MDO’s

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

De tips en tops werden kort toegelicht tijdens het eerste deel van de bijeenkomst. Het is fijn en verhelderend om 
te ervaren hoe onderwerpen in de rapportage worden gelezen. De feedback die we als organisatie ontvingen her-
kennen we, geeft richtlijnen en bevestigd ons in ons voornemen om cliënten, verwanten en medewerkers eerder 
en beter te betrekken bij het ontwikkelen van het rapport. 

 
Opmerkingen per onderdeel

Structuur van de organisatie
Tijdens de sessie in de break-out rooms werd gesproken over de transitie bij De Trans. Er werd gevraagd naar 
hoe we er als organisatie voor zorgdragen dat managers en medewerkers in balans blijven. Met andere woorden: 
zijn de taken van zorgmanagers goed afgestemd op hun caseload en de hoeveelheid medewerkers die zij 
ondersteunen? 

De huidige stand van zaken van de transitie bij De Trans wordt toegelicht. Deze transitie heeft als doel om een 
platte organisatiestructuur te organiseren en de afstand tussen het management en de teams te verkleinen. Nu 
de nieuwe structuur is ingericht wordt samen met zorgmanagers, onderzocht wat nodig is om een goede balans 
te bereiken. Deze balans is er in de hier-en-nu nog onvoldoende. Met het vertrek van zorgmanagers en mede-
werkers gedurende de afgelopen jaren, is de historie van de organisatie deels is verdwenen. Dit betekent dat alle 
processen opnieuw worden onderzocht en afgesproken. Dat brengt hectiek in de organisatie. Balans zoeken en 
vinden is daarom zeker een aandachtspunt. 

Aangegeven wordt dat het voor elke organisatie in deze tijd een vraagstuk is om een goede balans te vinden. De 
cruciale vraag voor elke organisatie is hoe je ervoor zorgt dat de gelden zoveel mogelijk bij de cliënt belanden én 
de taak behapbaar blijft voor zorgmanagers (en zij voldoende tijd vinden voor medewerkers). 
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Gebruik van methodieken
De Trans gebruikt veel verschillende methodieken. Hoe zorgt De Trans ervoor dat medewerkers hiervan kennis 
hebben en hiermee kunnen werken? Er wordt gesteld dat veel verschillende methodieken kunnen toepassen 
veel vraagt van medewerker(s) aan tijd en energie en een grote investering vraagt van de organisatie. We beves-
tigen dat het kennen en kunnen toepassen van de juiste methodieken een zoektocht is. Bij De Trans wordt ernaar 
gestreefd om maatgericht te scholen op de methodieken die binnen dat team of binnen die doelgroep noodzake-
lijk zijn. Bouwen aan vertrouwen (met Triple C) is daarbij de paraplu waarbij per doelgroep andere methodieken 
kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de doelgroep waarbinnen men werkt. (Urlings voor ouderen, Ervaar het 
maar voor EMB enzovoort.) Desondanks is de deskundig-heid van medewerkers in het goed kunnen toepassen 
van de juiste methodieken een aandachtspunt dat het komend jaar veel aandacht vraagt. Er zijn immers in de 
afgelopen jaren veel wisselingen geweest waardoor achterstand is opgelopen.

Persoonsgerichte zorg
In het kwaliteitsrapport van De Trans wordt, in de volgorde van personen, de cliënt consequent als eerste 
genoemd waarna de verwant en de medewerker. Die consequentie wordt op prijs gesteld. De verhalen van 
medewerkers, cliënt en verwant in de groene kaders in het rapport zijn met plezier gelezen. Opgemerkt wordt 
dat er meer verhalen in de kaders worden vermeld van  managers dan van medewerkers. Hierin kan meer balans 
worden gevonden.

Corona
Opgemerkt wordt dat Corona teveel aandacht krijgt in het kwaliteitsrapport. De indruk wordt gewekt dat de pan-
demie verantwoordelijk is voor het achterblijven van resultaten. 

Opgemerkt wordt dat in het rapport onvoldoende aandacht wordt besteedt aan de positieve effecten die juist 
door de pandemie worden versterkt. Ook wordt opgemerkt dat het rapport te weinig voorbeelden vertelt over 
de creatieve oplossingen die zijn gevonden in tijden van Corona. Er wordt geadviseerd om iemand vanuit de 
cliëntenraad aan het Corona preventie-team toe te voegen, zodat het cliëntperspectief voldoende wordt meege-
nomen. 

De Wet Zorg en Dwang (WZD)
Er worden zorgen uitgesproken over de stand van zaken van invoering van de WZD. Feitelijk had deze invoering 
al gerealiseerd moeten zijn. We bevestigen dit beeld. De invoering van de WZA vraagt nog veel aandacht. Inmid-
dels is het beleid op Espria niveau uitgewerkt. Een volgende stap is de vertaling hiervan naar Trans beleid. Kijkend 
naar de invoering beschikken we over een paar goede artsen en gedragskundigen die het proces goed aanjagen. 
Inmiddels is de invoering op de meeste woningen en groepen goed op gang gekomen. Enkele groepen, waarbij 
sprake is geweest van personele wisselingen, lopen achter in het proces en hebben onze aandacht.

Medezeggenschap in het schrijven van de kwaliteitsrapportage
Opgemerkt wordt dat we te weinig gebruik hebben gemaakt van de input van cliënten bij de totstandkoming van 
de kwaliteitsrapportage. We herkennen en bevestigen dit beeld. De totstandkoming van het rapport kwam laat 
op gang. Geplande gesprekken met cliënten en verwanten werden om allerlei redenen afgezegd. We hebben er 
van geleerd om de interviews eerder te organiseren en verwanten eerder mee te nemen in de totstandkoming 
van de kwaliteitsrapportage.




