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De JP ondersteunt mensen bij hun leven. De mens 
en zijn verhaal vormen het uitgangspunt, al het 
andere volgt daaruit. Dit betekent maatwerk in de 
ondersteuning en maatwerk in de ontwikkeling van 
medewerkers, geen standaarden. Deze opvatting over 
dienstverlening vormt onze cultuur en is bepalend 
voor hoe wij werken.

Wie zijn wij?
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Wil je meer weten over onze cultuur en hoe wij georganiseerd zijn,  
lees dan onze uitgave ‘Hoe het voor ons werkt’. Een exemplaar ontvangen? 
Laat het ons weten via secretariaat@jpvandenbent.nl

Onze cultuur en bijbehorende waarden vormen onze 
kern. Ze bepalen wie wij zijn en hoe we ons gedragen, 
hoe we samenwerken en wat daarin nodig is. Met elkaar 
voeren we continu het gesprek over onze waarden. Als 
we allemaal het gesprek over onze waarden blijven 
voeren en de kwaliteit van die gesprekken in de gaten 
houden, creëren wij ons eigen toezicht.

Onze waarden zijn:

Aanspreekbaarheid

Eigenaarschap

Leervermogen

Professionaliteit

Transparantie

Vertrouwen

Kwaliteitsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn

Wie zijn wij?
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Inzicht geven in en verantwoording afleggen 
over deze vier kwaliteitselementen maakt dat we 
aanspreekbaar zijn. Wij willen aangesproken worden 
om te weten of we het juiste doen. En het juiste doen 
is in elke situatie anders. 

Wij willen weten of we het juiste doen. Dat heeft tot 
gevolg dat wij willen verantwoorden op het proces. 
Verantwoorden op wat we doen, is eerder merkbaar 
dan meetbaar. Dat neemt niet weg dat wij wel 
meten. Alleen kunnen we die meetresultaten niet 
interpreteren zonder het verhaal dat daar betekenis 
aan geeft. Wat zegt het ons als de mensen die wij 
ondersteunen en de mensen die bij ons werken 

JP en kwaliteit
Alles binnen onze organisatie is ondersteunend aan 
de kern van ons werk, namelijk ‘mensen ondersteunen 
bij hun leven’. Wij sluiten bij deze kern aan en geven 
inzicht in de vier elementen van kwaliteit:

Kwaliteit van dienstverlening

Kwaliteit van arbeid

Kwaliteit van middelen

Kwaliteit van intern toezicht/interne dialoog
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ons waarderen met een 8, maar we niet met hen in 
gesprek zijn over wat het cijfer betekent?

Wij kunnen geen zekerheden geven. We laten wel 
zien dat het waarschijnlijk is, dat we het juiste doen. 
Dat draagt bij aan onze cultuur van het nemen 
van verantwoordelijkheid. Medewerkers krijgen 
het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te 
handelen en dus eigen besluiten te nemen. 

Het medewerkerervaringsonderzoek laat daar het 
volgende over zien:

We zijn een lerende organisatie die in de basis 
zijn verantwoording aflegt aan de mensen die wij 
ondersteunen. Dit doen we door het ware verhaal te 
vertellen, kwetsbaar te zijn en te laten ervaren. 
Wij verhouden ons kritisch tot externe verantwoording. 
We houden zaken graag simpel en kijken naar wat al 
aanwezig is. Daarmee benutten we interne sturing bij 
externe verantwoording.

8,2

8,1
Ik weet waar ik verantwoordelijk 
voor ben

Ik word in staat gesteld om mijn 
verantwoordelijkheid te nemen

Wie zijn wij?
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Eén integraal kwaliteitsdocument 
Wij willen toe naar één integraal document voor alle 
verantwoording. Dit omvat het kwaliteitsrapport, het 
jaardocument en het verslag van de raad van toezicht. 
Wij maken één document waar iedereen ons op aan 
mag spreken. 

Kwaliteit is van iedereen en voor iedereen. Dit 
integraal kwaliteitsdocument is dan ook van 
toepassing op alle medewerkers en alle cliënten en 
hun verwanten, ongeacht de financieringsbronnen. 

Kwaliteit laat zich moeilijk in een document vangen. 
Om kwaliteit te beoordelen moet je het ervaren. Je 
bent van harte welkom om met ons het gesprek over 
kwaliteit te voeren en het zelf te ervaren.

Ruud Klarenbeek
directeur/bestuurder
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In 2016 en 2017 zien we dat de vraag naar onze 
dienstverlening nog steeds groeit, maar in een  
rustiger tempo dan voorgaande jaren. Hierdoor 
konden we in 2017 een ‘pas op de plaats’ maken.  
Dit heeft ons inhoudelijke versterking en verdere 
borging opgeleverd. Daarbij zien we dat elke locatie 
in zijn eigen ontwikkelingsfase zit.

Ook werden de volgende trends meer zichtbaar:

•    We ondersteunen niet meer alleen mensen met 
een verstandelijke beperking. Er komen ook steeds 
meer dienstverleningsverzoeken van mensen 
die geen verstandelijke beperking hebben, en 
ook ondersteuning bij hun leven nodig hebben, 
bijvoorbeeld omdat er sprake is van autisme, 
psychiatrie of een forensische achtergrond.

•     Die ontwikkeling betekent ook dat we, om de 
juiste ondersteuning te kunnen bieden, meer 
samenwerken met derden. Het werken in de keten 
vraagt de nodige aandacht.

JP Trends: Wat hebben 
wij waargenomen?
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JP Trends

•     Verdere professionalisering met betrekking tot 
‘begrenzing’. Dat betekent duidelijkheid krijgen 
en bieden over wat we wel en niet kunnen in de 
dienstverlening. Hierbij stellen we ons ook de 
vraag wat we te leren hebben: waar we in onze 
dienstverlening nu geen passend antwoord op 
hebben, hebben we dat in de (nabije) toekomst 
wellicht wel. Daarnaast gaat begrenzen ook over 
duidelijk zijn over wat we wel en niet accepteren in 
het gedrag van medewerkers, cliënten, verwanten, 
verwijzers, gemeenten, etc.

•     Meer aandacht voor de samenhang tussen kwaliteit 
van dienstverlening, kwaliteit van arbeid en 
kwaliteit van middelen.

•     Meer aandacht voor de betekenis van onze 
waarden en onze cultuur, zoals het transparant 
zijn, het delen van waarnemingen en het delen van 
dilemma’s.
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Wat verstaan wij onder kwaliteit van dienstverlening?
Kwaliteit van dienstverlening is hoe de cliënt/verwant de 
individuele dienstverlening ervaart. Samen met de  
cliënt/verwant stellen we vast welke ondersteunings-
vragen er zijn en hoe we daar, met elkaar, vorm aan geven.

De wensen en behoefte aan ondersteuning van de cliënt 
staan voorop. Ondersteunen is anders dan (ver)zorgen 
en gaat uit van de eigenheid van het individu. De cliënt 
geeft zijn leven waar mogelijk zelf richting. Hierbij is 
normalisatie een cruciaal begrip. We willen dat de mensen 
die wij ondersteunen op een zo normaal mogelijke manier 
deelnemen aan de samenleving. Mensen kunnen vaak zelf 
het beste aangeven wat ze wel of niet kunnen. Daarmee 
hebben ze een belangrijk stuk van de regie in handen. Het 
eigen netwerk vervult daarin een natuurlijke rol.

Wat zegt het kwaliteitskader hierover?
Het kwaliteitskader geeft aan dat het gaat om: “borging 
van het ondersteuningsproces rond de individuele cliënt.” 
Daarbij in dialoog vaststellen welke ondersteuning nodig 
is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van 
bestaan.

Kwaliteit van dienstverlening
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Resultaten cliënten in % 2017 2016

Algemene tevredenheid over JP 87,8 83,7 

Respons 35,9 33,4 

Resultaten verwanten in %  

Algemene tevredenheid over JP 89,2 88,7

Respons 26,9 21,9 

De respons van cliënten vanuit de kortverblijfhuizen 
(KVT) is beduidend lager dan het JP-gemiddelde. Er 
is een grote doorloopsnelheid in de mensen die we 
ondersteunen in de KVT. Veel mensen komen hier voor 
een crisisopvang of voor een overbruggingsperiode van 
hooguit een jaar. Pas wanneer iemand minimaal een 
half jaar in het KVT verblijft, wordt hij uitgenodigd voor 
het cliëntervaringsonderzoek.

Daarnaast geeft het kwaliteitskader aan dat het 
van belang is om te leren van de onderzoeken 
naar cliëntervaringen. Welke inzichten en welke 
verbeterstappen levert dit op?

Welke onderwerpen dienden zich in 2017 aan?
Cliënt- en verwantervaringsonderzoek
De kwaliteit van dienstverlening is direct zichtbaar  
in de uitkomsten van het cliënt- en verwant-
ervaringsonderzoek. Dit is uitgevoerd door 
Customeyes.
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Elk jaar tot anderhalf jaar vindt er een evaluatie plaats 
van het ondersteuningsplan. De ervaringsonderzoeken 
zijn gekoppeld aan deze evaluatie. In 2017 hebben 
we actief ingezet op het verhogen van de respons. De 
respons is toegenomen. Dit kan echter nog beter.

Verder laat het cliënt- en verwantervaringsonderzoek zien:

Ondersteuningsplannen
We zijn gestart met een nieuw systeem voor het 
werken met ondersteuningsplannen: Cliëntkompas 
genaamd. Het persoonsbeeld is het uitgangspunt. 
Van daaruit werken we met aandachtsgebieden. 
Daar worden de ondersteuningsvragen in vastgelegd. 
Door het werken in Cliëntkompas ontstaat 
meer samenhang en wordt methodisch werken 
vanzelfsprekend gestimuleerd. 

Gedurende het hele jaar zijn medewerkers 
opgeleid volgens het train de trainer principe. 
Hierbij is aandacht geweest voor ‘hoe werkt het 

82,7Ik ben tevreden over de begeleiding 

Ik ben tevreden over de begeleiding  
die mijn kind/verwante krijgt 87,9
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nieuwe systeem?’ en ‘hoe schrijf ik inhoudelijk een 
ondersteuningsplan’. Naast train de trainer zijn ook 
gedragskundigen nadrukkelijk betrokken geweest. 

Alle bestaande ondersteuningsplannen zijn 
omgezet in het nieuwe systeem. De omzetting is 
goed verlopen en er wordt enthousiast gebruik 
gemaakt van Cliëntkompas. Medewerkers geven 
aan: “Cliëntkompas is een verbetering. Het maakt 
ondersteuningsvragen helder, onderbouwd en 
zichtbaar”, “het is wat mij betreft veel professioneler 
dan het vorige systeem” en “flinke discussies met mijn 
collega’s, want wat zetten we waar neer?”

Kwaliteit van dienstverlening
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Begrenzen
Wij werken volgens Waarnemen, Aansluiten, 
Toevoegen (WAT). Met name zijn wij goed in het 
waarnemen en vervolgens aansluiten. We hebben 
gezien dat we de neiging hebben om lang te blijven 
aansluiten en niet toe te voegen. Dit gebeurt in 
de samenwerking met verwanten, maar ook in 
de samenwerking met bijvoorbeeld verwijzers, 
gemeenten en justitie. Hierdoor gaan we weleens over 
onze grenzen heen.

Vraaggericht werken betekent in een dialoog op 
zoek gaan naar de behoefte van de ander en hier in 
de ondersteuning antwoord op geven. Het betekent 
niet dat je geen grenzen aan mag geven. In een 
aantal situaties/locaties is zichtbaar geworden dat de 
verhoudingen uit balans zijn geraakt.
Hierover in gesprek gaan met betrokkenen en duidelijk 
aangeven wat wel en niet tot de mogelijkheden 
behoort, heeft in een aantal situaties goed uitgepakt. 
Dit varieert van gesprekken met gemeenten of justitie 
over de volledigheid van ondersteuningsvragen tot 
gesprekken met verwanten over welk gedrag we wel 
en niet toelaatbaar vinden. 
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Met verwanten hebben we het gesprek gevoerd over: 

•    het onderscheid tussen ‘zeggenschap’ over 
de bedrijfsvoering van een locatie en ‘het 
verantwoordelijk zijn’ voor de bedrijfsvoering van 
een locatie;  

•    verantwoordelijkheid en zeggenschap ten aanzien 
van hun verwant en niet over andere cliënten. In 
samenwerking met het CCE en/of het zorgkantoor 
hebben we enkele keren afscheid genomen van 
een locatie en van individuele cliënten en hun 
verwanten.

We zijn kritischer geworden op wat we wel of niet 
aankunnen in de dienstverlening. Dit leidt er nu soms 
toe dat we, op inhoudelijke gronden, aangeven dat wij 
niet de juiste dienstverlener zijn. We zijn altijd bereid 
om mee te denken over welke partij wel geschikt is.

Hierdoor zijn medewerkers meer in staat om pro-
fessioneel te handelen, samenwerkend met cliënten, 
verwanten en/of derden en kunnen ze blijven staan 
voor de eigen inbreng, kennis en kunde. 
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Samenwerkingen met derden
De ondersteuning aan gezinnen vraagt om een 
bredere samenwerking met andere organisaties in 
de keten. Oog en oor voor de ondersteuningsvraag 
van ouders, maar zeker ook voor die van de kinderen. 
Is er sprake van een veilig opvoedingsklimaat en wat 
betekent dat voor ons handelen?
 
Rondom vraagstukken in gezinnen is er meer 
samengewerkt met de William Schrikker Groep (WSG). 
In het afgelopen jaar is er voor alle gedragskundigen 
en locatiecoördinatoren een themadag ‘Dwang 
en drang in het juridische kader’ verzorgd door het 
expertisecentrum van de WSG.

Ook zien we een toename van mensen met 
psychiatrische ondersteuningsvragen en soms de 
daarbij behorende agressie. Rondom individuele 
cliënten is samenwerking met de psychiatrie gezocht. 

Het samenwerken met anderen gaat niet in elke 
casus even makkelijk. De reden daarvoor is per casus 
verschillend. Daar waar samenwerking wel lukte, 
heeft dat tot betere resultaten in de ondersteuning 
geleid. Over en weer leren we dan van elkaar. Daar 
waar de samenwerking niet of nauwelijks lukte, heeft 
het ons uitgedaagd om op zoek te gaan naar andere 
mogelijkheden. Wij zijn nu aan het verkennen wat we 
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zelf op dit gebied kunnen ontwikkelen. Hierover is ook 
contact gelegd met BuurtzorgT. Zij werken in kleine 
behandelteams met GGZ-professionals bij de  
mensen thuis.

Verbeteracties
De verbeteractie is een krachtig leermiddel, als 
het gebruik hiervan leidt tot aanpassing in de 
ondersteuning van de individuele cliënt. Er is in alle 
teams over de verbeteracties gesproken. Ook zijn ze 
het onderwerp van een aantal interne audits geweest. 
In de organisatie zien we ze vooral als reflectie-
instrument, maar dit wordt niet overal zo ervaren. De 
bedoeling en ook de kwaliteit van de verbeteracties 
vraagt voortdurend aandacht. 

Calamiteiten en rapportage
In 2017 zijn vier meldingen bij de inspectie  
gedaan en twee bij de gemeente. Het betrof hier  
vier keer een ‘calamiteit’ en twee keer ‘geweld in  
de zorgorganisatie’.

In onze interne evaluaties en het schrijven van de 
rapportages voor de inspectie en gemeenten, zien wij 
het volgende terug:
In vier gevallen bleek achteraf dat er al eerder signalen 
waren. Drie keer werden deze signalen niet gedeeld, 
omdat men een dilemma ervaarde met betrekking tot 

Kwaliteit van dienstverlening
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de privacy van de cliënt en de eigen regie van de cliënt 
hierin. Eén keer kwamen de signalen en het beeld 
dat wij hadden niet overeen met de behandelende 
GGZ-organisatie. Wij hebben toen de GGZ als ‘expert’ 
gezien en zijn voorbij gegaan aan onze eigen signalen 
en het beeld van de cliënt. De eigen professionaliteit 
werd hiermee, ten onrechte, ondergeschikt gemaakt.

In één situatie hebben betrokken begeleiders, 
coördinatoren en gedragskundigen onze signalen 
en zorgen gedeeld. Een rechterlijke machtiging 
was afgegeven. Toch is het niet gelukt om de cliënt 
geplaatst te krijgen binnen de GGZ. Een calamiteit op 
locatie was het gevolg.

Klachten
In 2017 is 52 keer contact gezocht met de 
klachtenfunctionaris. Alle klachten zijn in de lijn 
opgepakt. Al naar gelang de situatie is verwezen 
naar de locatiecoördinator, regiocoördinator en 
gedragskundige waarna één of meerdere gesprekken 
zijn gevoerd. Uiteindelijk zijn alle klachten naar 
tevredenheid afgehandeld. 
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Opvallende klachten:

•    Eén klacht van een verwant heeft geleid tot het 
inschakelen van ‘Veilig Thuis’ door de JP.

•    Eén situatie die vast leek te lopen door de 
verschillende zienswijzen van verwanten en 
medewerkers, is besproken met alle betrokkenen. 
Dit leidt tot de inzet van een team externe 
medewerkers, waardoor het oorspronkelijke team 
rust krijgt en de cliënt op de locatie kan blijven.

•    Eén klacht betreft de aangekondigde beëindiging 
van de dienstverlening vanwege het feit dat de 
gemeente weigert om zorg te dragen voor de 
benodigde financiën. De cliënt gaat bij zijn vriendin 
wonen.

•    Eén klacht betreft de gedwongen verhuizing 
van een cliënt na een ernstig incident. Moeder 
heeft een advocaat ingeschakeld. Na meerdere 
gesprekken gaan moeder en cliënt akkoord met de 
voorgestelde nieuwe woonplek.

Kwaliteit van dienstverlening
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Wat verstaan wij onder kwaliteit van arbeid?
Wij gaan uit van de kwaliteit van bekwame, 
professionele en betrokken medewerkers. Deze 
kwaliteit wordt niet opgelegd door een alles 
controlerende organisatie, maar komt in eerste 
instantie voort uit de eigen verantwoordelijkheid en het 
vertrouwen daarin.

Kwaliteit van arbeid is hoe de medewerker het 
werk ervaart en de individuele dienstverlening kan 
vormgeven. Het gaat hier aan de ene kant om gedrag 
en houding van de medewerker: ‘ben je in staat om 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen, te willen 
nemen en onttrek je je niet aan je verantwoordelijkheid 
(eigenaarschap)?’
Aan de andere kant gaat het hier ook om kennis en 
kunde van de medewerker. Heb je de vaardigheden en 
kennis om de dienstverlening vorm te geven of weet je 
waar je die kennis en kunde vandaan kunt halen?
Door middel van deskundigheidsbevordering wordt de 
medewerker zich bewust van het feit dat hij zijn eigen 
instrument is. Hierdoor ontstaan gedragsveranderingen, 
welke verbeteringen opleveren.

Kwaliteit van arbeid



25

JP van den Bent stichting

Bij kwaliteit van arbeid hoort ook de dialoog aangaan 
of medewerkers voldoende aansluiten bij de waarden 
van de JP. Hierbij kun je met elkaar ook tot de conclusie 
komen dat het werken bij de JP niet passend is.

Wat zegt het kwaliteitskader hierover?
Het kwaliteitskader geeft aan: “om goede zorg te 
geven, moeten medewerkers betrokken én deskundig 
zijn.” Door middel van teamreflectiegesprekken praten 
medewerkers over hun kennis, inzicht, vaardigheden en 
houding.

Welke onderwerpen dienden zich in 2017 aan?
Ervaringen medewerkers
In 2017 zijn doorlopend medewerker-onderzoeken 
uitgezet. Deze zijn uitgevoerd door Effectory.

De ervaringsonderzoeken zijn gekoppeld aan de 
jaargesprekken. We zien dat de respons iets afneemt. 
Het jaarlijks uitzetten van de ervaringsonderzoeken 
wordt als veel en vaak ervaren. We gaan vanaf 2018 één 
keer per twee jaar de ervaringsonderzoeken uitzetten.

Resultaten 2017 2016
Bevlogenheid 7,8 8,0
Betrokkenheid 8,6 8,8
Tevredenheid 8,0 8,1
Werkgeverschap 7,9 8,0

Kwaliteit van arbeid
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Ziekteverlof
Het ziekteverlofpercentage over 2017 is 4,78%.  
In 2016 was dit 4,44%.
De stijging van het ziekteverlof loopt in lijn met de 
landelijke trend. Echter, vanaf eind 2016 is de stijging 
bij de JP groter dan landelijk. Het ziekteverlof is lager 
dan het branchegemiddelde maar hoger dan de beste 
25% van de branche.

Eind 2016, begin 2017 zagen we dat de arbodienst zich 
anders opstelde: steeds minder als sparringpartner 
voor de locatiecoördinatoren en medewerkers, 
steeds meer het werken volgens de Arboprotocollen. 
Hierdoor werd het ziekteverlof gemedicaliseerd en 
ging het niet meer over het gedrag en eigenaarschap 
van de medewerker ten aanzien van zijn gezondheid 
en de hierbij behorende inzetbaarheid. Gesprekken 
met de arbodienst brachten geen verandering hierin. 
Eind 2017 zijn we gestopt met deze arbodienst.

Door het nog steeds lage ziekteverlofpercentage doen 
coördinatoren weinig ervaring op met het begeleiden 
van ziekteverlofprocessen. Daarnaast zien we dat er 
nog onvoldoende aandacht is voor de wijze waarop 
we ziekteverlof gezamenlijk meer kunnen voorkomen 
in plaats van te reageren op ziekteverlof. Er wordt nog 
onvoldoende gesproken over inzetbaarheid, de risico’s 
rondom leefstijl en de balans tussen werk en privé.
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In de tweede helft van 2017 zijn medewerkers met 
elkaar in gesprek gegaan aan de hand van onze 
kwaliteitspuzzel en bijbehorende waarden. Hierin 
zijn expliciete vragen gesteld rond de waarde 
‘eigenaarschap’ in relatie tot het onderwerp 
inzetbaarheid en ziekteverlof, waardoor het gesprek 
hierover op gang is gekomen.

Deskundigheidsbevordering
Er is een toename in het leren van elkaars kennis 
en kunde. Over locaties en regio’s heen wordt er 
meer samengewerkt en kennis gedeeld. Rondom 
individuele cliënten wordt ook met externe partijen 
samengewerkt.

In 2017 hebben 2150 medewerkers diverse trainingen 
gevolgd die op organisatieniveau zijn georganiseerd. 
Daarnaast hebben medewerkers 7367 trainingen 
gevolgd die binnen de regio’s en locaties zijn 
georganiseerd. Het betreft hier zowel interne 
als externe trainingen. Gemiddeld heeft een JP-
medewerker in 2017 3,5 trainingen gevolgd.

Aanhakend op de trend dat er meer mensen 
komen met psychiatrische problematiek zien we 
een toename van de trainingen op dit gebied. 124 
medewerkers hebben de training Psychopathologie 
gevolgd. Daarnaast hebben 50 medewerkers 

Kwaliteit van arbeid
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diverse andere trainingen gevolgd op het gebied van 
psychiatrie.

Deskundige en betrokken medewerkers leveren 
goede dienstverlening. Dit vertaalt zich onder 
andere in de positieve resultaten van de cliënt- en 
verwantervaringsonderzoeken. Daarnaast zien we in 
de medewerker-ervaringsonderzoeken de volgende 
resultaten:

7,9

7,4

7,3

Ik ben tevreden over het JP ontwikkeling- en 
opleidingsprogramma 

Ik ben tevreden over mijn ontwikkelings-
mogelijkheden binnen de JP

Binnen de JP krijgen wij de ruimte om te 
leren van fouten
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Wat verstaan wij onder kwaliteit van middelen?
Onder de kwaliteit van middelen verstaan wij 
alle middelen die ondersteunend zijn voor onze 
dienstverlening. Wij vragen ons continu af hoe 
de middelen helpend zijn voor onze cliënten en 
hoe ze onze medewerkers in staat stellen hun 
verantwoordelijkheid te nemen. De middelen zijn 
weliswaar ondersteunend, maar vormen wel een 
noodzakelijk onderdeel van de dienstverlening. 

Onder middelen verstaan wij: 
 
•    Alles wat te maken heeft met onze financiën; het 

ontvangen, het beheren en het uitgeven van geld. 
Het betreft ook onze bezittingen en schulden.

•    Alles wat te maken heeft met de woningen en 
werklocaties van en voor cliënten en ook de 
werkruimten voor onze medewerkers, zowel het 
vastgoed in eigen bezit als het vastgoed dat wordt 
gehuurd. Hier gaat het ook over de inventaris 
en hulpmiddelen die cliënten in staat stellen 
individueel en veilig te wonen en te werken.

Kwaliteit van middelen
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•    Alles wat te maken heeft met onze ondersteunende 
systemen. De computers, de software, de gegevens 
en informatie die wij verzamelen, veilig verwerken 
en verstrekken om de juiste ondersteuning te 
leveren en sturing te geven aan de organisatie.

Tot slot: wij stellen bij elke cliënt de kwaliteit van de 
ondersteuning voorop. Wij doen wat iemand nodig 
heeft en passen daar onze formatie en middelen op 
aan. De wijze van financiering is niet relevant. Wij 
streven er dan ook naar om de verantwoording van de 
(financiële) middelen voor elke financieringsvorm, op 
dezelfde wijze te doen.

Wat zegt het kwaliteitskader hierover?
Het kwaliteitskader zegt niets over ‘kwaliteit 
van middelen’. Echter, zonder middelen geen 
dienstverlening. De verantwoording over de kwaliteit 
van middelen, de kwaliteit van de dienstverlening en 
de kwaliteit van arbeid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Vandaar dat het voor ons vanzelfsprekend 
is om dit hoofdstuk op te nemen in ons integraal 
kwaliteitsdocument. 

Welke onderwerpen dienden zich in 2017 aan?
Op basis van de ondersteuningsvragen is het aantal 
cliënten, die wij ondersteunen, de afgelopen jaren 
toegenomen. Daarmee is ook onze omzet gegroeid 

Kwaliteit van middelen
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(jaarlijks meer dan 5%). De JP is een vermogende en 
liquide organisatie.
Er zijn geen langlopende leningen. Dit alles geeft 
comfort en maakt dat er vanuit financieel perspectief 
geen zorgen zijn over de continuïteit van de organisatie. 
Deze financiële positie is het resultaat van de manier 
waarop wij onze dienstverlening en de organisatie 
hebben ingericht. 

Voor wie hebben wij de middelen ingezet? 
In 2017 hebben wij 3.789 mensen ondersteund. Dat 
was een bescheiden toename ten opzichte van 2016 
en kleiner dan de jaren ervoor. 

De bescheiden groei in 2017 gaf ons ruimte voor 
inhoudelijke versterking. Zo is de kwaliteit van 
dienstverlening versterkt door onder meer ons nieuwe 
cliëntdossier (Cliëntkompas) in gebruik te nemen en 
het versterken van de cultuur, zeker in die regio’s waar 
voorgaande jaren de groei aanzienlijk was.

Binnen de JP kijken wij niet naar het domein van 
waaruit de ondersteuning wordt gefinancierd, we 
doen immers dat wat nodig is. De onder ‘trends’ 

2017 2016 2015

Totaal cliënten JP 3789 3708 3531
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Financieringsbronnen in %
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WMO

GGZC

PGB

beschreven verschuiving in 
de dienstverleningsverzoeken 
zien we terug in de  
grafiek hiernaast: het 
relatieve aantal cliënten uit 
de WLZ en PGB neemt af en 
het aandeel van de overige 
domeinen neemt toe, zeker 
bij jeugdwet en GGZC-
cliënten.

Wij maken contractafspraken 
met het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, zes 
zorgkantoren en minimaal 95 
gemeenten. Daarnaast zijn er 
nog circa twintig gemeenten 
waar wij geen contract mee 
hebben, maar waar wij wel 
mensen ondersteunen en 
daarvoor factureren. 
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Het resultaat, de opbrengsten en de kosten zijn 
in 2017 naar verwachting
Het jaar 2017 was financieel gezien een jaar net als 
voorgaande jaren. Het resultaat was conform de 
verwachting en bedroeg € 4,7 miljoen. De omzet 
steeg van € 120 miljoen naar € 125 miljoen en de 
totale kosten stegen van circa € 115 naar circa € 120 
miljoen. Zie onderstaand onderstaande grafiek.

Kijken we naar de samenstelling van de opbrengsten 
dan zien we de verschuiving in dienstverleningsvragen 
terug in een grote stijging in de opbrengsten uit de 
GGZC en een lichte stijging in de opbrengsten vanuit 
de WLZ, WMO en jeugdzorg. De opbrengsten vanuit 
PGB’s en voor forensische cliënten dalen. 
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In onderstaande grafiek is te zien hoe de ontwikkeling 
van de belangrijkste kosten is geweest.

Personele kosten in de directe cliëntondersteuning
De stijging van de personeelskosten is naar 
verwachting en ligt in lijn met de toename van het 
aantal cliënten. De personeelskosten krijgen meer 
betekenis als je deze kosten en de formatie beziet 
in het licht van de hoeveelheid ondersteuning die 
met de formatie wordt gegeven. Een in de sector 
veel gebruikte indicator is de personeelskostenratio 
(personeelskosten/opbrengsten). Binnen de 
JP bedraagt dit percentage 74%. Ten opzichte 
van collega-instellingen is dit percentage 
hoog. Wij hebben veel personeel in de directe 

Kwaliteit van middelen
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cliëntondersteuning, zeker gezien het feit dat wij circa 
6% van de personeelskosten uitgeven aan personeel 
dat niet direct ondersteuning geeft aan cliënten 
(centraal bureau). Opvallend is eveneens dat de 
gemiddelde kosten per fte in 2017 zijn gedaald. 

De woon- en werklocaties worden meestal 
gehuurd, het leegstandsrisico is beperkt
Bijna alle cliënten wonen individueel, ook als zij een 
grotere ondersteuningsvraag (zwaardere indicatie) 
hebben. Bij voorkeur huren mensen zelf hun woning 
in de buurt waar zij vandaan komen. In een groot 
aantal gevallen is dat niet mogelijk of hebben 
woningcorporaties of investeerders er een sterke 
voorkeur voor dat wij hoofdhuurder zijn. In dat geval 
gaan wij de huurverplichtingen aan en verhuren wij de 
woningen aan cliënten of stellen wij de woonruimte 
beschikbaar. Er zijn veel mogelijkheden en we kijken 
naar wat praktisch is. Wij hebben door onze werkwijze 
weinig eigen vastgoed. Dat houdt ons flexibel.  

De kosten verbonden aan de woon- en werklocaties 
(eigen bezit en huurlocaties) zijn gestegen naar 
€ 16,2 miljoen, ook in lijn met de verwachting. 
Het risico op leegstand ligt dan ook bij ons. Het 
leegstandsrisico vinden wij acceptabel, want het 
merendeel van de gehuurde woningen is modern en 
courant. Bovendien zijn er voldoende mensen met 
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een ondersteuningsvraag die nu geen eigen woning 
hebben, maar dat wel zouden willen. Daar komt 
bij dat naar schatting 26% van de huurkosten een 
resterende termijn kent van kleiner dan één jaar en 
slechts 10% huurkosten vloeien voort uit contracten 
met een resterende looptijd boven de tien jaar.

De ICT-systemen zijn ondersteunend: het werken 
in de cloud met een nieuw cliëntdossier
De stijging van de overige kosten naar € 11,6 
miljoen heeft voor een groot deel te maken met de 
investeringen in het digitaal werken en de nieuwe 
website. In 2017 hebben wij een nieuw elektronisch 
cliëntdossier in gebruik genomen. 

Daarnaast zijn er veel middelen vrijgemaakt om 
uitvoering te geven aan de cloudstrategie. Bijna alle 
applicaties zijn ontsloten via ons portaal en draaien 
in de cloud. Ook zijn we met MS Office 365 gaan 
werken. Om het digitaal werken veilig te maken, is 
aandacht besteed aan beveiliging van de computers 
en is via een token 2-weg autorisatie ingevoerd. Alle 
medewerkers werken veilig en de persoonsgegevens 
zijn goed beveiligd. Al deze investeringen zijn geboekt 
als kosten in 2017. Dit is in lijn met voorgaande jaren. 

Kwaliteit van middelen
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De ontwikkelingen van de bezittingen en  
de schulden
Gezien de grootte van de JP hebben wij in 
verhouding weinig vastgoed, een groot eigen 
vermogen, geen schulden aan banken en 
nagenoeg geen voorzieningen. De JP heeft een 
korte balans. Het gepresenteerde resultaat is het 
genormaliseerde resultaat. 

Zoals uit onderstaande grafieken valt af te 
lezen, zijn het eigen vermogen, de solvabiliteit 
(eigen vermogen/opbrengsten) en het 
weerstandvermogen (eigen vermogen/totaal 
vermogen) verder gestegen. 

Eigen vermogen in € (mln.) 
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Ruim voldoende liquide middelen
Elk jaar ontvangen wij meer geld dan we uitgeven en 
stijgt het saldo van onze liquide middelen. Ook in 2017 
hebben wij weer geld overgehouden. Doordat wij over 
veel geld beschikken, hebben wij, om rentekosten te 
voorkomen, ons geld gespreid over vier banken. Het 
saldo waarover wij toch rente zouden moeten betalen, 
hebben wij gestort in een obligatiefonds met het laagste 
risicoprofiel. Dit is conform het nieuwe treasurystatuut. 
Het saldo liquide middelen bedroeg eind december 2017 
circa € 64,5 miljoen. Het saldo dat is gestort in het fonds 
bedroeg € 13 miljoen. De opeisbaarheid van dit geld 
bedraagt tussen de één en zes maanden. 

Voorziening ORT is vrijgevallen
Eind 2016 is er een voorziening gevormd voor de 
verwachte nabetaling van de ORT over voorgaande 
jaren. In 2017 is de JP overgegaan tot uitbetaling van 
de ORT en is de voorziening vrijgevallen.

Verantwoorden met gezond verstand;  
interne sturing is externe verantwoording
De JP heeft vanaf 2013 meegedaan aan het 
Experiment Regelarme Instellingen (ERAI). Dit 
experiment had als doel het verbeteren van de zorg 
en het verminderen van de administratieve lasten. Het 
Ministerie van VWS heeft de JP in 2016 toestemming 
gegeven om het experiment voort te zetten.  

Kwaliteit van middelen
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Dit betekent dat wij voor de WLZ-contractering een 
tarief vaststellen dat gebaseerd is op de tevredenheid 
van onze medewerkers en op de waardering van 
onze cliënten en verwanten. Hiermee is er een directe 
koppeling tussen tevredenheid van medewerkers en 
cliënten en de prijs van de dienstverlening. Dit past 
binnen de visie dat wij ons in eerste instantie willen 
verantwoorden aan onze cliënten.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid gekregen 
binnen de WLZ de rechtmatigheid van de registratie, 
declaratie en de controleverklaring te vervangen door 
een beoordeling van de soft controls en door controles 
in het reguliere werkproces. Vanaf 2016 is deze 
werkwijze ook voor de overige domeinen toegepast. 
Onze accountant, KPMG, heeft door visitaties op de 
locaties en door de processen te beoordelen op soft 
control hun controle aanpak aangesloten op onze 
werkwijze. Dit tot ieders tevredenheid.

Tot slot, de JP vormt samen met een aantal andere 
organisaties binnen de sector een kopgroep. Deze 
voortrekkers willen, in overleg met de veldpartijen 
(VWS, NZa, IGJ en VGN), komen tot een verlaging van 
regeldruk door in de externe verantwoording aan te 
sluiten bij de interne sturing. Het Ministerie van VWS 
en de NZa ondersteunen dit initiatief en onderzoeken 
de mogelijkheden hoe dit te faciliteren.
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Wat verstaan wij onder kwaliteit van interne 
dialoog en intern toezicht?
Wij zijn een lerende organisatie en hechten waarde 
aan het delen van onze waarnemingen en dilemma’s. 
Onze eigen waarnemingen en dilemma’s kennen 
we, maar die van een ander niet. Het zijn juist onze 
verschillende inzichten en het bespreken ervan wat 
wij waardevol vinden. Verschillende waarnemingen 
geven een completer en een meer gedragen beeld.

Maar het bespreken van inzichten is niet vrijblijvend. 
Wij vragen ons vervolgens af ‘wat staat ons dan te 
doen?’ En daarmee koppelen we onze waarnemingen 
en dilemma’s aan de verantwoordelijkheid en de 
verplichting die wij hebben om iets te doen. Precies 
dat te doen waar de kwaliteit van de dienstverlening 
en de kwaliteit van onze arbeid beter van worden. 
Niets meer en niets minder. 

Wat ons te doen staat, is natuurlijk afhankelijk van 
de context waarbinnen wij mensen ondersteunen. 
Dat verschilt per locatie en per cliënt. Wij maken 
dan ook geen beleids- en jaarplannen. Plannen 

Kwaliteit van interne  
dialoog en intern toezicht
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veralgemeniseren de context, de dilemma’s en 
ondersteuningsvragen van de cliënt en worden 
daardoor snel belangrijker en ‘groter’ dan de 
individuele ondersteuningsvraag. Wij hebben daarom 
‘plannen’ vervangen door het voortdurend voeren van 
een dialoog. Een dialoog tussen mensen binnen onze 
organisatie en met anderen, buiten de organisatie. 
Wij geven mensen het vertrouwen dat zij vervolgens 
de juiste keuzes maken. Wij beschouwen het als 
een vorm van ‘supervisie op organisatieniveau’, een 
manier om collectief te reflecteren en te leren.

Wat zegt het kwaliteitskader hierover?
Het kader kent een belangrijke bouwsteen die gaat 
over zelfreflectie en zelfreflectie van het team. Deze 
zelfreflectie heeft als doel de zorg en ondersteuning 
van de cliënten te verbeteren. Bovendien behoort deze 
zelfreflectie periodiek te worden aangevuld door een 
externe visitatie. 

Hoe de dialoog leidt tot ons eigen interne toezicht
Wij voeren de dialoog over onze cultuur en onze 
waarden. Deze waarden vinden wij belangrijk, omdat 
zij woorden geven aan het gedrag dat wij allemaal 
belangrijk vinden. Bovendien beschikken wij over veel 
waardevolle informatie over onze bedrijfsvoering. De 
voorgaande hoofdstukken geven een beschrijving 
van welke informatie wij gebruiken. De informatie 

Kwaliteit van interne dialoog en intern toezicht
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presenteren wij op zo’n manier dat het relevant wordt 
voor de locatie en de mensen die daar werken. Binnen 
de teams wordt beoordeeld wat de informatie zegt 
over onze waarden, de kwaliteit van dienstverlening, 
de kwaliteit van arbeid en wat er vervolgens nodig is.

Iedereen heeft de mogelijkheid het gesprek 
aan te gaan met een ander, ongeacht de rol of 
functie. Iedereen is hierbij gelijk. De dialoog kan 
ongestructureerd of gestructureerd van karakter 
zijn, formeel of informeel. Het kan verschillende 
vormen aannemen, bijvoorbeeld een cliënt- of 
ondersteuningsplanbespreking, een bijeenkomst, een 
overleg, intervisie, training, een audit, een externe 
visitatie, inspectie of controle. 

Als we de kwaliteit van de dialoog en de waarden 
altijd in het vizier houden, organiseren wij gezamenlijk 
ons eigen intern toezicht.

Wat hebben we gedaan in 2017?
Binnen de organisatie wordt op vele manieren 
invulling gegeven aan reflectie, teamreflectie en het 
voeren van de dialoog. Hieronder staan voorbeelden 
waarop wij binnen de JP in teams reflecteren.
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De jaarevaluatie 2016 en ‘de Puzzel’ als 
instrument voor teamreflectie
De jaarevaluatie 2016 bestaat uit een overzicht van alle 
gegevens over de kwaliteit van dienstverlening, arbeid 
en middelen en verslagen van alle interne audits, 
inspecties en externe visitaties. Deze jaarevaluatie is 
voorzien van een reflectie-/discussie-instrument: de 
puzzel. Deze puzzel is een map met puzzelstukken met 
daarop onze waarden en bijbehorende reflectievragen. 
De gegevens en de puzzel met reflectievragen zijn 
door en met iedereen besproken. Binnen de locaties, 
‘over’ de locaties en binnen het centraal bureau. Zo zijn 
onze waarden in 2017 voor medewerkers persoonlijk 
relevant geworden en bevestigd. 

De documentaire: ‘Kijken om te zien’
In 2016 is er een documentaire gemaakt over 
de werkwijze van de JP, genaamd ‘Kijken om te 
zien’. Deze documentaire is een verslag van de 
dilemma’s die wij ervaren in ons werk en hoe wij 
ernaar streven het beste te doen voor de mensen 
die wij ondersteunen. Soms vraagt dat veel van 
onze medewerkers. Dat is zichtbaar. In 2017 is de 
documentaire op veel locaties gebruikt om de eigen 
dilemma’s en dienstverlening te bespreken, met of 
zonder verwanten, buurtbewoners, wijkagenten en 
woningcorporaties. 

Kwaliteit van interne dialoog en intern toezicht
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Interne audits
In 2017 zijn dertig audits uitgevoerd waarbij 
verschillende thema’s zijn uitgelicht.

Op twaalf locaties zijn audits uitgevoerd met als 
onderwerp: ‘hoe gaan we om met onvrede en 
klachten?’ Bij de audits werden altijd cliënten, 
verwanten en medewerkers betrokken. In sommige 
gevallen zijn omwonenden, wijkagenten en 
bewindvoerders meegenomen. De bevindingen zijn 
met de betrokkenen besproken. De bevindingen 
waren vooral waardevol voor de betreffende locaties. 
Daar zijn de aanbevelingen ook opgevolgd.

Ook waren er negen interne audits met als thema: 
‘hoe sta je in het werk, wat draag je bij en hoe is de 
onderlinge samenwerking?’ Uit de verslagen valt op 
te maken dat onze waarden ‘leven’. Wat opvalt is, 
dat als er onvrede ontstaat, medewerkers het nog 
lastig vinden dit bespreekbaar te maken. Er wordt 
dan beroep gedaan op de coördinator. Er wordt dan 
verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt iets aan 
de onrust te doen door duidelijkheid te creëren over 
verwachtingen, rollen en kwaliteiten. Het (voortijdig) 
aanspreken is nog lastig.
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Over het onderwerp ‘hoe ga jij om met het proces van 
verbeteracties?’ zijn negen interne audits gehouden. 
Uit de bevindingen blijkt dat ook hier de coördinator 
een belangrijke rol speelt. Als hij het doel van de 
verbeteracties uitdraagt, nemen de medewerkers 
de verbeteracties serieus. Uiteindelijk dragen de 
acties dan bij aan het verbeteren van de kwaliteit van 
dienstverlening en van arbeid. 

Externe visitaties
Op vijf locaties zijn onderzoeken uitgevoerd naar de 
kwaliteit van de dienstverlening. De betrokken externe 
bureaus zijn Triqs en LSR. In deze onderzoeken staan 
de volgende onderzoeksvragen meestal centraal: 
hoe is de kwaliteit van de ondersteuning, hoe sluiten 
wij aan bij cliënten, welke valkuilen zijn er en hoe 
kunnen we verder ontwikkelen en de dienstverlening 
verbeteren? 
Het aantal onderzoeken is, in verhouding tot het 
aantal locaties, in 2017 te beperkt geweest.  

Intern toezicht en de rol van de raad van toezicht
De JP kent net als de meeste zorginstellingen een 
raad van toezicht met een aantal formele taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die 
zijn vastgelegd in statuten en reglementen. De 
afgelopen jaren is de wijze van toezicht houden mee 
geëvolueerd met de cultuur. De leden van de raad van 

Kwaliteit van interne dialoog en intern toezicht
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toezicht zien er primair niet op toe of de strategische 
doelen worden behaald, de beleidsplannen worden 
uitgevoerd of het financiële resultaat de gewenste 
ontwikkeling laat zien. 

Net als in de rest van de organisatie bespreekt de 
raad van toezicht, met de bestuurder en anderen, de 
dilemma’s, waarnemingen en spanningen. Ook die 
van de leden zelf. Hiermee sluit de werkwijze aan op 
de organisatie. De raad van toezicht is hiermee niet 
‘groter’ en belangrijker dan de andere mensen en 
groepen in de organisatie, maar sluit juist aan. De raad 
van toezicht gaat uit van gelijkwaardigheid, ondanks 
– of juist dankzij – de hiërarchische verschillen. Dit uit 
zich ook in een roulerend technisch voorzitterschap 
binnen de raad van toezicht.
De raad van toezicht en raad van bestuur hebben, ook 
voor kwaliteit van hun eigen werking, meegewerkt 
aan een promotieonderzoek van een onderzoeker 
aan de VU. Henk den Uijl doet onderzoek naar de 
werking van raden van toezicht. Zijn observaties en 
interpretaties bevestigen bovengenoemde werking. 
Mooi is dat zijn observaties andere woorden en 
nieuwe inzichten geven aan de werkwijze van de raad 
van toezicht.
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Welke processen lopen organisch door in 2018?
De resultaten van zelfreflectie, het voeren van een 
dialoog met mensen van binnen en van buiten de 
organisatie is niet altijd meetbaar, maar wel voelbaar. 
Niet een vooraf gedefinieerd eindresultaat staat 
voorop, maar het gaande houden van gesprekken over 
onze waarnemingen, dilemma’s en de activiteiten om 
de kwaliteit van ondersteuning te verbeteren.

Kwaliteit van interne dialoog en intern toezicht
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Acties daarbij zijn:

•    Het verhogen van de respons met betrekking tot het 
cliënt- en verwantervaringsonderzoek.

•     Onderzoek naar wensen met betrekking tot een 
cliënt-/verwantportaal.

•    Begrenzen, als onderwerp van de dialoog en ook als 
onderdeel binnen de deskundigheidsbevordering.

•    Het verhogen van het aantal externe visitaties.

•   Aandacht voor de samenwerking met derden.

•    Bij verbeteracties en calamiteitenrapportages meer 
door analyseren naar de basisoorzaak.

•    Door ontwikkelen van de wijze van 
deskundigheidsbevordering.

•   Samenwerken met de nieuwe arbodienstverlener.

•    ‘Verantwoorden met gezond verstand’, oftewel 
regelarm verantwoorden.

•    Door ontwikkelen van optimaal zeggenschap van 
medewerkers, cliënten en verwanten.
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Verslag	externe	visita.e	van	De	Lichtenvoorde	bij	JP	van	den	Bent	

Op	woensdag	23	mei	2018	heeC	een	delega.e	van	de	Lichtenvoorde	een	visita.ebezoek	gebracht	
aan	de	JP	van	den	Bent.	

Graag	willen	wij	bevraagd/gespiegeld	worden	n.a.v.	ons	kwaliteitsdocument.	Wat	valt	jullie	daarin	
op?	Welke	vragen	roept	dit	op?	Zijn	de	ontwikkelingen	herkenbaar	in	de	gesprekken	die	je	voert?		

Daarnaast	zijn	voor	ons	de	volgende	thema’s	belangrijk:	
- Begrenzen	
- Samenwerking	derden	
- Teamreflec.e	

Jullie	waarnemingen	gaan	ons	helpen	in	het	verder	reflecteren	over	‘wat	gaat	er	goed’	en	‘wat	
kunnen	we	verbeteren’.	

Voorbereiding	

Voorafgaande	aan	dit	bezoek	hebben	wij	het	concept	kwaliteitsrapport	ontvangen.	Na	het	lezen	van	
het	kwaliteitsrapport	hebben	we	voorafgaand	aan	het	bezoek	een	aantal	dilemma’s	gesignaleerd:	

- Begrenzen:	verhouding	tussen	begrenzen	en	de	ruimte	voor	dialoog	houden	
- Posi.e	loca.ecoördinator:	in	hoeverre	is	er	de	ruimte	voor	het	aanspreken	en	bevragen	van	

elkaar	
- Waaruit	blijkt	de	posi.e	van	de	ouderbetrokkenheid/verwantenpar.cipa.e	
- Omzet	van	de	organisa.e	versus	reserve	

Deze	elementen	hebben	we	.jdens	ons	bezoek	meegenomen	in	het	vormen	van	een	beeld.	We	
hebben	ons	in	de	gesprekken	vooral	gefocust	op	de	indrukken	op	de	kwaliteit	van	dienstverlening	en	
het	proces	daarom	heen.	We	hebben	ons	minder	gericht	op	het	financiële	aspect	daarvan.		

Bevindingen	uit	externe	visita.e	

Denken	in	mogelijkheden	
Wij	waren	onder	de	indruk	van	het	constant	denken	in	mogelijkheden,	met	name	voor	de	cliënten.	
Kan	niet	bestaat	niet.	Out	of	the	box	denken	werkt.	Dat	zien	we	duidelijk	bij	JP.	Mooi	om	te	zien	dat	
JP	dat	doet	en	kan.		

JP	werkt	duidelijk	vraaggericht,	niet	aanbodgericht.	De	wens	van	de	cliënt	is	het	uitgangspunt.	JP	lijkt	
minder	gebonden	aan	vaste	afspraken	of	structuren.	Als	een	cliënt	een	wens	heeC	wordt	er	niet	
direct	nee	gezegd,	maar	wordt	er	al.jd	onderzocht	wat	mogelijk	is.	Verwanten	worden	betrokken,	
maar	de	wens	van	de	cliënt	is	de	basis.	Er	is	al.jd	ruimte	voor	dialoog.	We	zien	dat	JP	al.jd	zoekt	
naar	eigen	verantwoordelijkheid.	Natuurlijk	wel	binnen	de	marge	van	hetgeen	mogelijk	is.	JP	zoekt	
daarbij	ook	ac.ef	naar	de	verbinding	met	buurt	en	ondernemers	

De	verwant	die	aanwezig	was	vertelde	heel	mooi	dat	haar	zus	(die	binnen	een	24u-woonloca.e	
woont)	heel	erg	het	gevoel	wordt	gegeven	dat	zij	de	regie	heeC.	‘Natuurlijk’	kan	zij	gezien	haar	
beperking	niet	volledig	de	regie	hebben,	maar	de	begeleiding	is	er	zo	op	gericht	dat	de	cliënten	die	
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regie	wel	voelen.	De	verwant	vertelde	dat	haar	zus	hierdoor	veel	meer	zelfvertrouwen	heeC	
gekregen	en	daarin	ook	echt	een	groei	op	meerdere	ontwikkelingsgebieden	heeC	laten	zien.		

Het	uitgangspunt	bij	de	dagac.viteiten	is	het	organiseren	van	vraaggerichte	ac.viteiten	en	de	
ac.viteit	moet	een	toegevoegde	waarde	te	hebben.	Dus	‘niet	bestemd	voor	de	prullenbak’	is	een	
belangrijke	waarde	van	waaruit	JP	kijkt	en	handelt.	Hierbij	laat	de	organisa.e	zich	niet	weerhouden	
van	de	reguliere	‘kantoor.jden’	om	ac.viteiten	aan	te	bieden.			

Grote	loyaliteit	aan	kernwaarden	
Ook	waren	we	onder	de	indruk	van	de	JP	waarden	en	het	JP	‘geloof’.	Het	stroomt	door	het	bloed	van	
iedere	medewerker.	Ze	stralen	daarnaast	vertrouwen	en	bevlogenheid	uit.	We	ervaarden	bij	de	
deelnemers	een	grote	loyaliteit	aan	de	kernwaarden	van	de	organisa.e,	die	oprecht	en	vanuit	visie	
gestuurd	is.	Zo	gaf	een	cliënt	tijdens	de	ochtendsessie	samen	met	een	medewerkster	een	
presenta.e.	Wij	ervaarden	trots	bij	de	JP-ers	en	zij	straalden	uit	‘Dit	is	een	cliënt	van	JP	en	daar	zijn	
we	trots	op’.		

Medewerker	staat	centraal	
De	bestuurder	benadrukte	dat	‘de	medewerker	centraal’	staat.	We	ervaarden	dat	iedere	
medewerker	gehoord	wordt	en	de	verantwoordelijkheid	hierin	ook	van	de	medewerkers	wordt	
verwacht.	We	merkten	in	de	gesprekken	dat	dit	wel	een	grote	verwach.ng	is.	

De	vraag	is	of	iedere	inbreng	meegenomen	kan	worden.	Het	besluit	om	niet	te	werken	met	een	OR	
ligt	ten	grondslag	aan	het	posi.oneren	van	de	medewerkers.	Zeggenschap	begint	bij	de	medewerker.	
We	hebben	ervaren	dat	begeleiders	(snel)	naar	de	loca.ecoördinatoren	stappen.	Ze	laten	zich	wel	
horen,	maar	in	hoeverre	zijn	medewerkers	ook	daadwerkelijk	in	staat	om	elkaar	aan	te	spreken	en	te	
bevragen.	In	de	nabespreking	aan	het	eind	van	de	visita.e	beves.gden	enkele	medewerkers	dat	daar	
nog	ontwikkel	ruimte	ligt.		
Tot	hoever	gaat	hun	stem	de	organisa.e	ook	in?	BlijC	het	niet	hangen	bij	de	loca.ecoördinator?		

Wat	we	als	zeer	posi.ef	ervaren	is	dat	JP	iedere	medewerker	in	zijn	of	haar	kracht	probeert	te	zefen	
door	verantwoordelijkheid	te	geven	in	het	meedenken	en	meedoen.	Ini.a.ef	wordt	gewaardeerd	en	
beloond	en	het	ondernemerschap	onder	medewerkers	wordt	sterk	gepromoot.	Financiële	
belemmeringen	hebben	wij	hierin	niet	kunnen	waarnemen.	

De	durf	op	organisa.eniveau	is	bewonderingswaardig;	niet	laten	leiden	door	strakke	kaders,	maar	
spelen	met	mogelijkheden	en	de	dialoog	opzoeken,	ook	met	instan.es.	De	andere	kant	is	dat	
wellicht	de	loca.ecoördinatoren	een	(te	grote)	rol	hebben.	Dat	kan	ervoor	zorgen	dat	er	in	het	team	
niet	voldoende	ruimte	is	om	zelf	tot	ontplooiing	te	komen.	Is	het	noodzakelijk	dat	er	op	ieder	team	
een	coördinator	aanwezig	is?	Communica.e	lijkt	nu	teveel	via	de	coördinator	te	lopen,	waardoor	er	
ruimte	is	om	elkaar	te	‘ontlopen’.	In	hoeverre	de	beperkte	structuur	in	vergaderingen	(alleen	indien	
nodig	overleg,	geen	vaste	onderwerpen)	daarin	een	rol	spelen,	hebben	wij	niet	kunnen	beoordelen.	

Opvallend	is	wel	de	winst	ieder	jaar	en	grote	reserve	van	de	organisa.e.	Posi.ef	voor	zover	wij	dat	
kunnen	beoordelen	is	dat	het	meeste	geld	bij	de	cliënt	terecht	komt.		
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Begrenzen	

JP	is	zich	bewust	van	het	risico	dat	ze	lopen	op	dit	onderwerp.	Bij	het	delen	van	
verantwoordelijkheden	weet	dus	je	niet	alles.	Je	moet	het	doen	met	wat	je	deelt	met	elkaar.	Het	
dilemma	van	het	niet	delen	is	het	risico.		

Er	is	zoveel	eigen	verantwoordelijkheid	en	betrokkenheid	dat	begrenzen	las.g	is.	De	medewerkers	
werken	met	de	beste	bedoelingen	vanuit	de	insteek	‘we	komen	er	samen	wel	uit’.	Maar	tot	hoe	ver	
laat	je	het	doorlopen?	Wanneer	trek	je	de	grens.	We	hebben	uit	de	gesprekken	ervaren	dat	het	
voorkomt	dat	de	grens	te	laat	getrokken	wordt.	Dit	speelt	op	cliëntniveau	en	op	teamniveau.		

Is	het	duidelijk	genoeg	wie	de	regie	neemt?	Iedereen	is	met	elkaar	in	gesprek	maar	wie	heeC	de	
regie?		

Teamreflec;e	
Als	je	eerder	naar	het	proces	kijkt,	kun	je	eerder	signaleren	dat	het	niet	goed	gaat.	Zeker	als	het	gaat	
om	begrenzen,	is	teamreflec.e	van	groot	belang.	We	zien	dat	JP	bekend	is	met	teamreflec.e,	maar	
het	aanspreken	en	bevragen	van	elkaar	vraagt	nog	om	groei.	Op	organisa.eniveau	lijkt	JP	hierin	
verder	dat	op	uitvoeringsniveau	(primair	proces).		

Samenwerking	derden	
Achteraf	geeC	JP	aan	dat	ze	soms	eerder	hadden	moeten	ingrijpen.	We	constateren	dat	de	wil	om	de	
samenwerking	te	laten	slagen	bijzonder	groot	is.	Soms	wordt	daardoor	te	veel	gezocht	naar	
mogelijkheden	om	het	te	laten	slagen.	Grenzen	stellen	en	kri.sch	zijn,	niet	alleen	achteraf	maar	ook	
.jdens	het	proces	is	ons	advies.		

Een	belangrijk	vraagstuk	is	‘Hoe	zorg	je	dat	je	JP-visie	(regelarm)	zich	verhoudt	tot	wat	bv	gemeenten	
vragen.	Hoe	ga	je	de	dialoog	aan	met	die	par.jen	om	verbinding	te	zoeken	en	samen	te	werken.’	

‘Wat	gaat	goed’	en	‘wat	kan	beter’	

Wat	gaat	goed?	
- Out	of	the	box	denken,	denken	in	mogelijkheden	en	kan	niet	bestaat	niet.	Mooi	om	te	zien	

tot	welke	resultaten	dit	leidt.	
- Organiseren	vraaggerichte	ac.viteiten	en	de	ac.viteit	moet	een	toegevoegde	waarde	

hebben.	
- Grote	loyaliteit	aan	de	kernwaarden.	De	kernwaarden	zijn	oprecht.	
- JP	probeert	iedere	medewerker	in	zijn	kracht	te	zefen	door	verantwoordelijkheid	te	geven	in	

het	meedenken	en	meedoen.	Ini.a.ef	wordt	gewaardeerd.	De	bestuurder	en	
ondersteunende	diensten	dragen	dit	uit	en	laten	zien	dat	zij	op	de	hoogte	zijn	van	wat	er	
speelt	of	heeC	gespeelt.		

- Intervisies	organiseren	met	loca.es	onderling.	Medewerkers	kijken	bij	elkaar	op	loca.es.	
Ongeacht	wie	je	bent	en	welke	func.e	je	hebt.	Door	de	hele	organisa.e	heen.	

- Makkelijk	bij	elkaar	in	de	keuken	kijken	en	van	elkaar	input	meenemen.		
- Bieden	een	grote	diversiteit	in	scholing.	Als	het	niet	in	eigen	huis	is,	dan	wordt	het	

ingehuurd.		
- In	taal	drempelloos	woordgebruik:	vrijwilligers	zijn	verwanten.	Intakegesprek	is	

kennismakingsgesprek	(meer	gelijkwaardig).	S.mulerend	taalgebruik.		

Wat	kan	beter?	
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- Het	“akankelijke”	gedrag	van	het	team	naar	loca.ecoördinator	kwam	naar	voren.	Er	is	
moeite	met	aanspreken	en	het	lijkt	erop	dat	de	rol	van	loca.ecoördinator	de	ruimte	om	zelf	
te	ontplooien	in	de	weg	staat.	

- Wat	er	leeC	in	de	organisa.e	en	wat	leeC	er	op	bestuursniveau	lijkt	nog	niet	op	alle	plekken	
op	dezelfde	manier	ervaren	te	worden.	Hoever	ben	je	als	management/bestuur	al	t.o.v.	de	
loca.es?	Daar	kan	nog	een	koppeling	gemaakt	worden.	Het	lijkt	erop	dat	jullie	elkaar	daarin	
nog	(meer)	moeten	vinden.	JP	heeC	hiervoor	een	prach.g	middel:	de	dialoog	om	elkaar	te	
vinden.	Ga	de	dialoog	aan	die	je	op	teamniveau	nastreeC.	Ga	de	dialoog	aan	met	de	
loca.ecoördinator,	regiocoördinator	en	bestuurder.	De	wil	en	behoeCe	is	er	maar	het	is	nog	
niet	doorleefd	in	de	organisa.e.		

- Er	is	geen	OR,	iedere	medewerker	heeC	een	stem.	Maar	hoe	organiseer	je	dan	de	
medezeggenschap?	Hoe	zorgen	jullie	ervoor	dat	de	medewerker	eigenaarschap	gaat	pakken.	

- Als	je	de	cliënt	centraal	stelt,	is	het	doel	dat	ze	ook	kunnen	meelezen	in	het	zorgkompas.	Zo	
hebben	ze	inzicht	in	hun	dossiers	en	rapportages.	Hetzelfde	geldt	voor	de	verwant	of	
wefelijk	vertegenwoordiger.	Zo	versterk	en	intensiveer	je	de	communica.e	tussen	cliënt,	
verwant	en	medewerker.	De	communica.e	is	dan	open	en	transparant.	Dit	is	nu	nog	niet	het	
geval,	maar	het	is	wel	in	ontwikkeling.		

- Zelfreflec.e	is	een	belangrijk	instrument	om	te	leren	begrenzen.	Niet	alleen	na	afloop	van	
het	proces,	maar	ook	.jdens	het	proces.	Investeer	hierin	en	investeer	op	het	leren	
aanspreken	en	bevragen	van	elkaar.	

- Tevredenheidsonderzoek	onder	verwanten	en	cliënten:	het	aantal	deelnemers	ligt	laag.	Dit	is	
een	aandachtspunt.	Hiervoor	zouden	jullie	meer	de	verantwoordelijkheid	terug	kunnen	
leggen	bij	de	cliënt	en	verwant.	Zij	kunnen	zo	zelf	bijdragen	aan	verbetering	van	de	zorg	en	
dienstverlening.		

- Ons	advies	is	om	meer	verwanten	en	cliënten	te	betrekken	bij	de	externe	visita.e	en	de	
gesprekken.		

Tot	slot	
We	hebben	ons	bezoek	aan	jullie	als	een	warm	welkom	ervaren.	Jullie	hebben	je	open	en	
transparant	opgesteld	voor	de	visita.e.	De	inzichten	die	ons	bezoek	aan	jullie	heeC	opgeleverd,	
zullen	we	ook	meenemen	als	inspira.e	voor	onze	eigen	organisa.e.	
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