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Welkom!
 

De JP van den Bent stichting ondersteunt bijna 4000 mensen bij hun leven. Al die mensen en 
hun levens zijn anders. Dromen, mogelijkheden en dagelijkse realiteit verschillen. Wat voor 
de één heel normaal is, is dat voor een ander niet. Medewerkers van de JP doen hun uiterste 
best om ieder mens met oprechte aandacht en interesse te zien. Samen – en ook met de 
mensen die om iemand heen staan –geven ze de ondersteuning vorm die past bij die persoon.

Met deze uitgave willen we inzicht geven in wat we doen, hoe we dat doen en wat het mensen die 
ondersteuning van de JP krijgen brengt. Gelukkig gaat dat vaak goed, maar er zijn ook situaties 
waarin we dingen anders of beter hadden kunnen doen, waar we wat te leren hebben. We zijn het 
gesprek aangegaan met mensen die ondersteuning krijgen, ouders en verwanten, medewerkers 
en samenwerkingspartners. Al die verhalen samen geven naar ons idee een eerlijke en oprechte 
weergave van het dagelijks werk en de successen en de dilemma’s die we daarbij ervaren.

De totstandkoming van deze uitgave verliep anders dan we voorzien hadden. We stonden in de 
startblokken om verhalen te gaan verzamelen toen corona in ieders leven kwam. Van het ene op 
het andere moment zag de wereld om ons heen er anders uit. Van een samenleving waarin (bijna) 
alles mocht, kon en mogelijk was, gingen we naar een situatie waarin ieders vrijheid drastisch werd 
ingeperkt. Dingen die altijd zo vanzelfsprekend waren, waren dat ineens niet meer. Daarom kiezen 
we ervoor om in deze uitgave ook verhalen te vertellen over deze bijzondere coronaperiode. Dat  
doen we juist nu, omdat de verhalen nog vers in ieders geheugen liggen.

We vinden dat kwaliteit van iedereen en voor iedereen is. Het is een proces dat nooit klaar is.  
In gesprek en in samenwerking met elkaar komt kwaliteit tot uiting: het wordt zichtbaar in  
het samenspel tussen mensen. Daarin zijn onze waarden – aanspreekbaarheid, eigenaarschap, 
leervermogen, professionaliteit, transparantie en vertrouwen – en onze vier pijlers van  
kwaliteit – dienstverlening, arbeid, intern toezicht en dialoog en middelen – stevig verankerd.  
Ook dat zie je terug in deze uitgave.

Wil je meer weten over hoe wij werken, wat onze visie is en hoe kwaliteit deel uitmaakt van onze 
dagelijkse praktijk? We nodigen je graag uit om met ons in gesprek te gaan. Wees welkom!

Ruud Klarenbeek
directeur/bestuurder
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inhoud

Over deze uitgave
De verhalen van mensen die ondersteuning krijgen van de JP, ouders/verwanten, 
medewerkers en samenwerkingspartners zijn de basis van dit verantwoordingsdocument. 
We zijn met hen en met de mensen om hen heen in gesprek gegaan.

In deze uitgave laten we ook de belangrijkste kerngegevens en resultaten over 2019 zien 
én geven we een kort overzicht van gegevens uit de coronaperiode. Waar mogelijk tonen we 
daarbij de trend van de afgelopen jaren, zodat de nieuwste cijfers in een context staan, en 
duiden we de cijfers kort in een bijbehorende tekst.

In het laatste deel staat een verhaal dat gebaseerd is op een reflectiegesprek dat we met een 
groep medewerkers van de JP voerden. Vragen die we meegaven ter voorbereiding waren: 
welk fragment uit ieder verhaal raakt je het meest en waarom? Wat zeggen deze verhalen jou 
over de JP en onze werkwijze? Wat leren ze je? Kortom, wat staat ons als organisatie te doen?

Halverwege 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van het document ‘De JP in tijden van 
corona’. Dit document vullen we steeds aan. Op die manier ontstaan inzichten die je een 
paar weken/maanden eerder nog niet had en daar leren we van. Enkele fragmenten hieruit 
hebben we in deze uitgave opgenomen, omdat ze laten zien hoe we met de coronasituatie 
zijn omgegaan en wat dat ons tot nu toe gebracht heeft.
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Om mensen te kunnen 
ondersteunen, is vertrouwen 
nodig. We zien mensen, 
luisteren naar hun verhaal en 
ondersteunen om dromen en 
wensen – waar haalbaar – te 
vervullen. Door vertrouwen 
te hebben in zichzelf én in de 
JP heeft Chantal in korte tijd 
veel bereikt. Haar angsten 
zijn afgenomen en ze staat 
weer vol energie in het leven. 
Op de volgende pagina’s lees 
je wat haar situatie was en 
hoe ze is gegroeid.

‘Haar wil om 
fijn te kunnen 
leven is heel 
sterk’

Chantal overwon haar angsten
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‘Ik woonde op mezelf, maar het ging niet goed 
met me. Ik zat heel slecht in mijn vel. Ik had last 
van angsten, dronk veel alcohol en ging met de 
verkeerde mensen om’, vertelt Chantal. ‘Toen 
kreeg ik op een avond een hyperventilatieaanval 
en die zette alles op z’n kop. Ik belde mijn 
moeder en vroeg of ze alsjeblieft kon komen. 
Toen kwam ik op de eerste hulp terecht en 
daarna zei ze tegen mij: ‘je komt nu bij ons 
wonen totdat je een plek voor jezelf hebt met 
begeleiding’.’

Angsten en dwangen
Samen met haar moeder schakelde Chantal de 
JP in voor ondersteuning. Ze verhuisde naar 
de Geraniumstraat en ging werken bij WeL 
(Werken en Leren) Erve ‘t Leppink. ‘Ik was toen 
zo bang. Al mijn angsten kwamen naar boven: 
kleding uit een bepaalde periode durfde ik niet 
aan, deuren moesten gesloten zijn en ik had ook 
gelezen dat als je te veel eiwitten eet, je kunt 
overlijden. Ik durfde bijna geen eieren of kip te 
eten. Ik woog ook nog maar 45 kilo.’ 

Annet, haar begeleider bij WeL Erve ‘t Leppink, 
vervolgt: ‘Ik weet nog wel dat je op het werk 
niet met bepaalde materialen durfde te 
werken. Als er dan bijvoorbeeld een potje verf 
op tafel kwam, dan liep je weg. Het was zelfs zo 
erg dat je ook bepaalde mensen vermeed. Dan 
zocht je heel strategisch je plekje uit tijdens 
de pauze om maar niet bij ze in de buurt te 
komen’.

Toelaten en vertrouwen
Stapje voor stapje heeft Chantal met haar 
begeleiders toegewerkt naar verbetering. Want 
ondanks haar angsten heeft ze altijd voor ogen 
gehad om er wat aan te doen. ‘Haar wil om fijn 
te kunnen leven is heel sterk. Dat maakt ook dat 
ze dingen met je aan wil gaan. Dat ze je toelaat 
en vertrouwt’, zegt Annet. Chantal: ‘Ik wilde er 
heel graag wat aan doen. Ik was constant met de 
begeleiders in gesprek. Elke dag praten, praten, 
praten. Ik had continu de bevestiging nodig dat 
er niets zou gebeuren’.

Wat ook helpend is geweest, is om de voortgang 
te visualiseren. ‘Ik tekende een lijn voor Chantal 
uit van 1 tot 10 en vroeg haar welk cijfer ze 
haar leven gaf’, zegt Rhodé, begeleider aan de 
Geraniumstraat. ‘De 10 betekende dat haar leven 
perfect zou zijn, bij een 1 was het waardeloos. 
Die 1 was het gelukkig niet, maar ze kwam maar 
uit op een 3. We schreven toen samen op wat al 
wel goed ging en wat ze nog nodig had om naar 
bijvoorbeeld een 5 toe te groeien.’

Weer op de fiets
Chantal heeft de afgelopen 2 jaar een enorme 
groei doorgemaakt. Eén van de dingen waar ze 
ontzettend trots op is, is dat ze weer naar haar 
werk fietst. En dat is geen klein stukje, maar 
een tocht van een half uur. ‘Ik durfde niet meer 
te fietsen. Ik was zo bang dat ik hyperventilatie 
zou krijgen. Maar ik wilde het wel weer kunnen’, 
vertelt Chantal. 

‘Ik heb keihard 
geknokt’
Chantal (29) had ondergewicht, angsten en dwangen en was erg negatief. Zo’n 2 jaar geleden 
kwam ze bij de JP wonen en werken en is het stapje voor stapje beter met haar gegaan. 
Inmiddels is ze zelfs verhuisd naar haar eigen appartement. ‘Ik ben trots op wat ik heb 
bereikt’, vertelt ze.

‘Toen ik merkte dat 
het lukte, dacht 

ik: goh dit is best 
bevrijdend’
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Rhodé vervolgt: ‘We hebben toen een prachtig 
fietsplan gemaakt van 10 weken. We begonnen 
met samen fietsen naar het winkelcentrum 
verderop. En stapje voor stapje fietsten we 
steeds wat langer of ging Chantal steeds 
wat vaker alleen’. ‘Daar heb ik keihard voor 
geknokt’, vult Chantal trots aan. ‘Het was aan 
het begin heel eng. Mijn hart ging tekeer de 
eerste keer. Maar toen ik merkte dat het lukte, 
dacht ik: goh, dit is best bevrijdend. En zo 
durfde ik steeds een stukje verder.’ 

Benadrukken wat goed gaat
‘Dat blijven benadrukken wat wél goed gaat, is 
heel belangrijk geweest om te komen waar ze 
nu staat’, vertelt Annet. ‘In het begin was dat 
best moeilijk en zag Chantal alles negatief in. 
Maar als iets 10 keer niet lukt en de keer erna 
wel, dan is dat een succesmomentje. Door daar 
inzicht in te geven en ook dat soort successen 
samen te vieren, kon ze steeds meer bereiken.’

Op een gegeven moment werd het tijd voor een 
volgende, grotere stap. ‘Ik was echt toe aan iets 
voor mezelf, ik wilde supergraag weer op mezelf 
wonen’, zegt Chantal. ‘Eén woonkamer van de 
Geraniumstraat werd toen tijdelijk mijn eigen 
appartement, zodat ik een beetje kon wennen 
aan op mezelf wonen. Toen kreeg ik ook voor 
het eerst ondersteuning op afspraak. Dat was 
wel pittig hoor, ik voelde me best alleen. Het was 
echt wennen. Maar het is me wel gelukt.’

Zeker een 8,5
Inmiddels woont Chantal in haar eigen 
appartement aan de Vossenburcht, ook een 
locatie van de JP, en gaat het goed met haar. ‘Het 
is echt ongelooflijk wat Chantal heeft bereikt’, 
vindt Rhodé. ‘Als we de lijn er weer bij pakken, 
dan zijn we in een korte periode van een 3 naar 
een 4, 5 en 6 gegaan. En sinds ze zelfstandiger 
woont, heeft ze ook weer flinke stappen 
gemaakt. Want welk cijfer zou je je leven nu 
geven, Chantal?’ Stralend geeft ze antwoord: 
‘Zeker een 8,5’.

Over de locaties

Chantal woonde op de Geraniumstraat in Enschede. Daar zijn meerdere locaties waar we 
ondersteuning bieden. Nu woont ze in een appartement bij de Vossenburcht in Hengelo. 
Hier ondersteunen we 14 mensen bij hun leven. WeL (Werken en Leren) Erve ‘t Leppink is een 
gerenoveerde boerderij waar we ondersteuning bieden met verschillende werkzaamheden. 
Denk aan werken in het groen, dieren verzorgen, bakken of creatief bezig zijn. 

Kijk voor meer informatie op:
•  jpvandenbent.nl/locaties/geraniumstraat
•  jpvandenbent.nl/locaties/vossenburcht
•  jpvandenbent.nl/locaties/wel-erve-t-leppink

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Chantal Oogjes  Woont bij de Vossenburcht in Hengelo en werkt bij WeL (Werken en 
Leren) Erve ’t Leppink in Enschede

Annet Geerdink Begeleider bij WeL (Werken en Leren) Erve ’t Leppink in Enschede
Rhodé Kruit   Begeleider bij Geraniumstraat in Enschede
Op de foto op pagina 9 staat Annet links en Rhodé rechts

Welke technieken zet jij in om vragen of problemen te 
visualiseren? En hoe helpt dat de ander om te kunnen 
groeien?

Wat deden we goed?
  Luisteren, luisteren, luisteren …
   (Visualisatie)technieken toepassen om 
inzichten te geven

   Blijven benadrukken wat wél goed gaat in 
plaats van te focussen op verbetering

Wat kunnen we meenemen?
   De moed hebben om grenzen te verleggen in de 
ondersteuning om daarmee die echte stappen 
vooruit te kunnen blijven zetten

   Samenwerking en overdracht tussen 
begeleiders bij wonen en begeleiders bij werken 
is essentieel voor de ontwikkeling van mensen

GROEI & LEREN

Blijven leren
Je blijven ontwikkelen en blijven leren is 

voor iedereen belangrijk, zowel persoonlijk 
als in je werk. Kijk eens in de praatwaaier 
over leervermogen voor meer inspiratie! 

Neem de tijd om stil te staan …

‘Ik tekende een lijn 
voor Chantal uit van 1 tot 10 

en vroeg haar welk cijfer ze haar 
leven gaf. De 10 betekende dat haar 

leven perfect zou zijn, bij een 1 was het 
waardeloos. Die 1 was het gelukkig 

niet, maar ze kwam maar uit op 
een 3.’ Rhodé Kruit, begeleider

Betekenis ‘VERTROUWEN’
1ver·trou·wen (vertrouwde, heeft vertrouwd)
1met zekerheid hopen: we vertrouwen erop dat
2vertrouwen stellen: hij is niet te vertrouwen 
hij is onbetrouwbaar

2ver·trou·wen (het; o)
1geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid
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Corona maakte dat bepaalde thema’s binnen de JP in een ander daglicht zijn 
komen te staan. Inmiddels kunnen we concluderen dat corona in sommige 
gevallen nieuwe inzichten heeft opgeleverd. We bekijken hoe die inzichten 
een plek kunnen krijgen in onze werkwijze, denk bijvoorbeeld aan nog meer 
terug naar de basis in de ondersteuning. Op de volgende pagina’s lees je hoe 
medewerkers van de JP terugkijken op deze periode en wat ze ervan hebben 
geleerd.

‘Ik was heel bezorgd om de cliënten. Stel dat ik iemand besmet? En 
dat diegene dan door mij ziek wordt? Of zelfs overlijdt? Om de kans 
op besmetting zo klein mogelijk te maken, was ik in die periode 
daarom alleen op het werk of thuis. Ik zag zelfs mijn ouders niet.’
Henja Harsevoort, assistent begeleider

‘Wanneer 
zeg je: dit is 
de grens, we 
grijpen in?’

Medewerkers 
blikken terug op de 

coronaperiode
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We kregen ineens te maken met corona, 
en toen?
Sandra, locatiecoördinator in Zwolle: ‘Toen 
premier Rutte op zondag de eerste maatregelen 
afkondigde, zijn we direct die avond met een 
aantal coördinatoren bij elkaar gekomen om af 
te stemmen hoe we het de eerste week zouden 
regelen. Aan de ene kant waren de regels 
van het RIVM helder, maar je kon ze ook op 
verschillende manieren opvatten. Wij wilden 
duidelijkheid creëren.’

‘In die eerste week was er ook al een 
vermoeden van corona bij een cliënt. Gelukkig 
ondersteunen we bij de JP mensen zoveel 

mogelijk individueel vanuit hun appartement, 
dus we konden iedereen goed op afstand 
ondersteunen. Op een gegeven moment hebben 
we wel de keuze moeten maken om sommige 
voordeuren letterlijk op slot te draaien, omdat 
cliënten zich niet aan de maatregelen hielden. 
Daarover zijn we ook met ze in gesprek gegaan. 
We draaiden de deuren niet op slot omdat ze 
niet naar buiten mochten, maar om het gesprek 
met ons te kunnen voeren: jij wilt nu ergens 
naar toe, en dat mag, maar hoe zorg je er dan 
voor dat je anderen niet besmet? Daar wilden 
we ze hierdoor meer bewust van maken.’

Henja, assistent begeleider in Vollenhove: 
‘Ook op mijn locatie kreeg iemand 
coronagerelateerde klachten, een 86-jarige 
vrouw. In overleg met de huisarts besloten 
we om haar te behandelen als iemand met 
corona. Ze ging in quarantaine, maar dat gaf 
haar veel spanning. Ze was bang om alleen 
te zijn, dus we deden er alles aan om met de 
juiste beschermingsmiddelen toch zoveel 
mogelijk nabijheid te kunnen bieden. Ze bleek 
uiteindelijk geen corona te hebben, maar ze 
ging wel heel snel achteruit. We hebben toen 
haar zoon opgebeld om te vragen of hij toch 
langs wilde komen, omdat we niet wisten hoe 
lang ze het nog vol zou houden. Zo’n 2 dagen 
na de uitslag van de coronatest is ze helaas 
overleden. Dat was een heel intense periode.’

Nog meer kijken naar 
individuele behoeften 
Een belangrijk uitgangspunt bij de JP is ‘doen wat nodig is’. Ook in de onzekere situatie 
rondom het coronavirus zijn we daar gelukkig toe in staat. Voorzichtig kijken we naar wat 
corona ons – naast afstand, verdriet en dilemma’s – óók heeft gebracht. Hoe kijken we 
terug op afgelopen periode? En wat willen we behouden? In gesprek wisselen collega’s van 
verschillende locaties ervaringen uit. 

Henja heeft ervoor gekozen om in haar vrije 
tijd niet naar vrienden of familie te gaan, 
omdat ze bang was mensen te besmetten. 
‘Op een gegeven moment kreeg ik zelf ook 
lichte klachten, maar ik maakte me om mezelf 
niet veel zorgen. Ik dacht: ik ben jong en 
gezond, dus als ik corona heb, komt het vast 
wel goed met me. Ik was wel heel bezorgd 
om de cliënten. Stel dat ik iemand besmet? 
En dat diegene dan door mij ziek wordt? Of 
zelfs overlijdt? Om de kans op besmetting zo 
klein mogelijk te maken, was ik in die periode 
daarom alleen op het werk of thuis. Ik zag zelfs 
mijn ouders niet.’

Welke ervaringen hebben jullie 
opgedaan?
Jessica, begeleider in Vollenhove, geeft aan dat 
de coronatijd voor veel onrust zorgde. ‘Onze 
locatie is gevestigd in een verzorgingstehuis. 
Daardoor zijn wij al eerder ‘op slot’ gegaan 
dan andere locaties. Na de persconferentie 
van premier Rutte werden de regels vanuit 
het verzorgingstehuis nog strenger: cliënten 
mochten zelfs niet meer naar buiten. Dat 
bracht veel onrust. Vanwege het niveau van 
onze cliënten was het moeilijk om de situatie 
aan ze uit te leggen. Ze begrijpen het niet 
altijd en dachten dat wij ze pestten. We zijn 
daarom meerdere malen met de medewerkers 

van het verzorgingstehuis in gesprek gegaan. 
En na 2 weken mochten we eindelijk weer 
de achterdeur gebruiken, zodat mensen een 
wandelingetje konden maken.’

‘Toen de versoepelingen kwamen, werd het 
eigenlijk nóg ingewikkelder. We gingen van 
duidelijke regels voor iedereen naar weer meer 
maatwerk per cliënt. Per persoon keken we 
wat zorgde voor rust en stabiliteit. Dat creëerde 
onduidelijkheid bij de cliënten onderling. Want 
waarom mag de één wel bezoek ontvangen 
en de ander niet? Per persoon hebben we de 
afspraken toen duidelijk opgeschreven. Dit mag 
jij wel, dit mag jij niet. En dat hielp. Iemand zei 
zelfs tegen me: ‘nu snap ik het eindelijk’.’

Lisanne, begeleider in Lettele, vult daarop aan: 
‘Ik heb veel getekend om de veranderingen zo 
duidelijk mogelijk te maken. Cliënten horen 
veel dingen op het nieuws waar ze niets van 
begrijpen. Zo zei iemand tegen mij dat ze had 
gehoord dat er een vaccin op de markt werd 
gebracht. Ze dacht dat dat betekende dat we 
naar de markt zouden gaan om daar het vaccin 
op te halen. Ik heb toen uitgelegd dat ‘iets op de 
markt brengen’ iets anders is dan naar de markt 
gaan waar je een bakje kibbeling haalt. Toen 
ik dit voor haar uittekende, begreep ze het. We 
moesten er samen hard om lachen, maar zo 
waren er veel van dit soort misverstanden.’

Henja Harsevoort

Jessica Alderliesten

Sandra Looijen-Broekhuis
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‘Je wilt en kunt sommige 
keuzes niet alleen maken’

Welke dilemma’s kwamen op jullie pad?
Sandra: ‘Dat wij een aantal deuren op slot 
moesten doen, is natuurlijk een lastige keuze 
geweest. Je wilt mensen beschermen, maar je 
gaat wel in tegen de privacy en de eigen regie. 
Uitgangspunten die bij de JP juist zo op de 
voorgrond staan. Wat moeten we doen, zodat 
wij op een veilige manier kunnen werken? 
En wat is nodig voor de mensen die we 
ondersteunen, zodat zij gezond blijven? Het is 
dus steeds wikken en wegen geweest.’

‘Verder is iemands kwaliteit van leven natuurlijk 
ook een belangrijk uitgangspunt voor de keuzes 
die je maakt. Zo hebben we ook besloten om 
2 cliënten in de weekenden wel gewoon naar 
hun ouders te laten gaan. In gesprek met de 
ouders, met wie we veel contact hebben en 
samenwerken, hebben we de voors en tegens 
tegen elkaar afgewogen. Lopen we meer risico 
op corona door de logeerweekenden in stand te 
houden? Of zijn de negatieve effecten van het 
doorbreken hiervan te groot?’

Eén van de waarden van de JP is transparantie. 
Gedragskundige Yvonne vertelt dat zij ook in 
deze situatie weer heeft ervaren hoe belangrijk 
het is om anderen deelgenoot te maken van 
je dilemma’s. ‘Door in gesprek te gaan met 
verwanten kwamen we meestal samen tot goede 
oplossingen, maar het heeft ook wel eens flink 
geschuurd. Zo was ik betrokken bij een situatie 
waarbij de ouders hun zoon per se naar huis 
wilden halen. Dat bracht zorgen met zich mee, 
omdat binnen dit gezin sprake is geweest van 
fysiek en psychisch geweld. Dat hebben we 
ook met ze besproken, maar ze wilden toch dat 
hij kwam. En dat waar we al bang voor waren, 
gebeurde. Het escaleerde. Meerdere keren. Wat 
doe je dan? Wat laat je gebeuren? En wanneer 

zeg je: dit is de grens, we grijpen in? Dat is 
nogal een dilemma. Gezamenlijk afwegen heeft 
me daarin erg geholpen. In gesprek met de 
locatiecoördinator, de politie, Veilig Thuis en 
collega’s vroegen we onszelf steeds af of we op 
de goede weg zaten. Je wilt en kunt sommige 
keuzes niet alleen maken. Toen uiteindelijk de 
grens voor ons was bereikt, hebben we hem 
teruggehaald naar de locatie. De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid heeft mij erg geholpen om 
het juiste te kunnen doen.’

Wat hebben jullie geleerd?
Lisanne: ‘Ik werk op een locatie waar we 
dagactiviteiten bieden. Omdat ik in deze 
periode zowel mensen thuis ondersteunde als 
dagactiviteiten organiseerde, heb ik ervaren hoe 
belangrijk een daginvulling is. We zijn nu weer 
gedeeltelijk open met de dagactiviteiten, maar 
toch blijkt dat dit voor veel cliënten nog niet 
genoeg is. Hoe langer deze situatie duurt, hoe 
meer onrust er is. Omdat mensen nu meer thuis 
zijn, is het belangrijk dat we in contact blijven 
met de begeleiders die hen thuis ondersteunen. 

We moeten met elkaar van gedachten blijven 
wisselen over wat voor iedereen passend is. Ik 
geef bijvoorbeeld iemand nu elke donderdag 
werk voor thuis mee. Zo kunnen we samen 
kijken naar oplossingen en maatwerk.’

Kristie, locatiecoördinator in Tiel, vult aan: 
‘Bij mij op de locatie speelde al een tijdje het 
vraagstuk of de gezamenlijke activiteiten in 
de inloop wel aansloten op de behoeften van 
cliënten. Daarover waren we al met elkaar in 
gesprek. Toen de inloop werd gesloten, werden 
we gedwongen om versneld te kijken naar dat 
wat iemand nodig heeft. Door terug te gaan 
naar de basis, ondersteunen vanuit iemands 
appartement, werden de behoeften zichtbaar. 
Mist iemand de sociale contacten? Of zien 
we dat iemand juist geniet van de rust? Aan 

de ene kant zagen we dat door het wegvallen 
van sociale verwachtingen mensen meer rust 
kregen. Maar het zorgde bij sommigen juist 
ook voor meer verbinding, omdat verwanten 
bijvoorbeeld meer contact zochten met hun 
broer of zus of zoon of dochter. Dat maakt dat 
we nu niet meer zomaar teruggaan naar hoe we 
het deden, maar dat we nog individueler gaan 
kijken naar maatwerk.’

Yvonne: ‘Ik heb ook gezien dat het wegvallen 
van de sociale verwachtingen veel mensen goed 
doet. Je ziet dat mensen behoefte hebben aan 
een daginvulling, maar het is de vraag of dat in 
een sociale setting moet gebeuren. Het werd 
ook zichtbaar dat sommigen over veel meer 

‘Mist iemand de sociale 
contacten en gezelligheid? 
Of zien we dat iemand juist 
geniet van de rust?’

Lisanne van der Horst

Kristie Gouwentak

Yvonne Slagman
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vaardigheden en kwaliteiten beschikken dan we 
dachten. Dat iemand toch prima in staat bleek te 
zijn om zelf zijn kamer schoon te houden. Of om 
te koken. Daardoor ontstaan er nieuwe vragen. 
Heeft iemand wel 24 uur per dag ondersteuning 
nodig? Kan hij zelfstandiger gaan wonen? Dat 
zijn misschien spannende vraagstukken, maar 
daar moeten we het wel over blijven hebben met 
elkaar.’

‘Ik hoop dat we het individueel kijken blijven 
vasthouden’, sluit Inge, lid van de raad van 
toezicht, af. ‘Maatwerk bieden deden we al. Maar 
we zien nu dat dat nóg verder mag gaan. Hoe 
kunnen we daar nog beter invulling aan geven? 
En hoe zorgen we ervoor dat we dit blijven 
volhouden? Dat inzicht is denk ik een mooie 
opbrengst van deze intense periode.’

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Henja Harsevoort Assistent begeleider bij Kervel in Vollenhove
Inge Borghuis Lid van de raad van toezicht
Jessica Alderliesten Begeleider bij Kervel in Vollenhove
Kristie Gouwentak Locatiecoördinator bij Dominicushof in Tiel
Lisanne van der Horst Begeleider bij Werk en/of Dagactiviteiten Salland
Sandra Looijen-Broekhuis Locatiecoördinator bij kortverblijfhuis Zwolle
Yvonne Slagman Gedragskundige 

De dialoog aangaan

Met elkaar in gesprek gaan levert ons elke keer weer meer op dan we van tevoren 
verwachten. Niet alleen in concrete resultaten, maar vooral in positiviteit, energie en begrip 
naar elkaar toe. Het delen van verhalen, ervaringen en vooral ook dilemma’s heeft veel 
waarde. Het maakt dat we elkaar (nog) beter begrijpen en respect hebben voor gemaakte 
keuzes. In de gesprekken die we voor dit kwaliteitsdocument voerden, viel het iedere keer 
weer op hoe open de gesprekken zijn. Ieder vanuit zijn eigen rol – van assistent begeleider tot 
directeur/bestuurder – voelt zich vrij om zich te uiten. Er zijn geen belemmeringen om écht 
met elkaar de dialoog aan te gaan. Wat is dat een mooie constatering!

Inge Borghuis

‘We kijken nu nog meer 
dan voorheen naar 

maatwerkoplossingen, 
dat is een mooie 

opbrengst’
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Hoe stel jij grenzen? En wat heb je nodig om dat te kunnen doen als de situatie 
daar om vraagt?

Wat deden we goed?
   Proactief handelen ook al is veel informatie nog niet 
duidelijk

   Eigen verantwoordelijkheid kunnen én durven nemen
   Durven kijken naar wat iemand écht nodig heeft in de 
ondersteuning en daar veranderingen in aanbrengen als 
blijkt dat het anders is dan we altijd dachten

Waar hebben we wat te leren?
   Met elkaar in de driehoek in gesprek/contact blijven, blijft 
cruciaal om passende ondersteuning te kunnen geven

   Meer ervaringen uitwisselen tussen begeleiders bij wonen 
en begeleiders bij dagactiviteiten

GROEI & LEREN

Neem de tijd om stil te staan …

De JP in tijden van corona

Kerngegevens coronaperiode 
16 maart 2020 – 1 september 2020

Aantal positief geteste cliënten
In totaal zijn er 4 positief geteste cliënten binnen de JP. 2 van hen overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Vanuit de locaties zijn de contacten met verwanten van deze mensen onderhouden. De 
betrokken teams hebben ondersteuning gekregen.

Aantal positief geteste medewerkers
In totaal kregen tot nu toe 7 medewerkers een positieve uitslag op hun coronatest. Sinds mensen zelf 
een test kunnen aanvragen – vanaf 1 juni 2020 – weten we niet precies hoeveel medewerkers zich hebben 
laten testen. Medewerkers met een positieve testuitslag informeren uiteraard hun locatiecoördinator die 
in samenspraak met de lokale GGD een plan van aanpak maakt.

Financiën en middelen
Rondom registraties en declaraties bleven we de bestaande processen volgen. Er is bewust voor gekozen 
om geen ingewikkelde ‘corona-administratiestromen’ op gang te brengen. Wel maakten we inzichtelijk 
waar we extra kosten hebben gemaakt of waar we inkomsten missen.

Niet geleverde diensten: € 283.922,00
Meerkosten: € 83.667,00

Aan de ene kant vertrouwen we op de compensatie en het financiële comfort dat gemeenten en 
zorgkantoren zeggen te geven. Aan de andere kant verwachten we dat de regeldruk gaat toenemen en 
dat harmonisering – zoals in het begin van de coronaperiode aangegeven – lastig zal blijken.

Inzetbaarheid medewerkers
We merkten dat medewerkers flexibel zijn en dat bijvoorbeeld medewerkers van dagactiviteiten op 
andere (woon)locaties hun talenten inzetten. Die uitwisseling is altijd al gestimuleerd binnen de JP, maar 
leidde in de praktijk niet tot concrete uitwisselingen op regelmatige basis.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Een heet hangijzer – vooral in het begin van de coronaperiode – waren de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). Deze waren in Nederland niet toereikend. Binnen de JP hebben we 
steeds goed gekeken in welke situaties PBM écht nodig waren. Dat bleek in feite in niet veel situaties zo 
te zijn áls je de algemene hygiënemaatregelen toepast, de 1,5 meter in acht kunt nemen en je gezonde 
verstand gebruikt. Daarnaast hebben we intern voldoende PBM en als we ze in uitzonderlijke gevallen 
niet hadden, waren ze snel ter plaatse op het moment dat het nodig was.

‘Gezamenlijk 
afwegen heeft me in een 

ingewikkelde situatie erg geholpen. In 
gesprek met de locatiecoördinator, de politie, Veilig 

Thuis en collega’s vroegen we onszelf steeds af of we 
op de goede weg zaten. Je wilt en kunt sommige keuzes 

niet alleen maken. Toen uiteindelijk de grens voor ons was 
bereikt, hebben we een cliënt teruggehaald naar de 

locatie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft 
mij erg geholpen om het juiste te kunnen doen.’

 Yvonne Slagman, gedragskundige

Hoe geef jij vorm aan eigenaarschap?
Wat heb je nodig om eigenaarschap te kunnen laten zien? En kun je een voorbeeld geven van een 

situatie waarin je eigenaarschap toonde?

Vraaggericht 
werken en werken 
in de driehoek?

We werken vraaggericht, 
de cliënt en zijn/haar 
eigen regie staan centraal. 
Dit lijkt een één-op-één 
relatie tussen cliënt en 
begeleider. Maar juist 
het op een goede manier 
samenwerken in de 
driehoek, dus ook met 
ouders/verwanten, leidt 
tot het vergroten van de 
eigen regie van de cliënt.
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Kwaliteit van 
dienstverlening

Aantal cliënten

2019: 3876
2018: 3883
2017: 3789

Klachten

2019: 46
2018:  48
2017:  52

Van de 46 klachten waren er 19 van cliënten zelf. De overige klachten komen in bijna 
alle gevallen van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. In 2 situaties heeft de klacht ertoe 
geleid dat de cliënt een andere ondersteuningsplek binnen de JP kreeg aangeboden. Daar 
is ook gebruik van gemaakt.

In overleg met alle betrokkenen vinden naar aanleiding van bijna alle klachten gesprekken 
plaats met de locatiecoördinator en/of de klachtenfunctionaris en kan men daarna verder. 
In een paar situaties gaf de klachtenfunctionaris per e-mail extra toelichting of reageerde 
de klager niet op de uitnodiging voor een gesprek.

In 1 situatie wendde de cliënt zich tot de Geschillencommissie Zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en interne onderzoeken

In 2019 zijn er geen onderzoeken op verzoek van de IGJ gedaan. Wel hebben we naar aanleiding van 2 
ernstige gebeurtenissen contact gehad met de IGJ of dit gemeld moest worden. Toen dit niet het geval 
bleek, kozen we er zelf voor om interne onderzoeken te doen naar deze gebeurtenissen en de periode eraan 
voorafgaand. Die onderzoeken deden we met behulp van de PRISMA-methode.

In 4 andere situaties kozen we voor het doen van een intern onderzoek om daar met elkaar van te 
leren. In al deze situaties liggen het onvoldoende cyclisch werken en het te laat betrekken van collega’s 
met een objectieve blik aan de gebeurtenis ten grondslag. Het voortdurend in gesprek blijven over de 
ondersteuningsvragen van cliënten en de daarbij meest passende ondersteuning blijkt in deze situaties 
een verbeterpunt te zijn, net als het delen van dilemma’s met derden. Dit geeft andere inzichten en 
handelingsperspectieven.

Promotieonderzoek cliëntgericht werken

Binnen de JP loopt het meerjarige promotieonderzoek van Linda Rothman met als onderwerp ‘Cliëntgericht 
werken: een organisatieperspectief’. In haar onderzoek beschrijft Linda hoe de JP vraaggericht werken 
vormgeeft, hoe dit er precies uit ziet en wat andere organisaties daarvan kunnen leren. Onderzoeksmethoden 
zijn onder meer diepte-interviews met medewerkers en cliënten die terug getoetst worden in focusgroepen.

De belangrijkste voorlopige resultaten laten zien dat een platte organisatiestructuur met gedelegeerde 
bevoegdheden bijdraagt aan het leveren van maatwerk in de ondersteuning van cliënten. Dat komt omdat er 
ruimte is voor eigen regie, het nemen van besluiten en verantwoordelijkheid en het leggen van verbindingen 
tussen mensen binnen de organisatie. Daarnaast is er, door de hele organisatie heen, een duidelijke visie met 
bijpassende waarden en cultuur te herkennen. Dat geeft richting aan het dagelijks handelen in de praktijk, 
maakt dat mensen zich kunnen verbinden en dat ze elkaar kunnen aanspreken. Verder is zo’n steunend 
systeem belangrijk in het bekrachtigen van het handelen van medewerkers. En als laatste draagt het 
meenemen van betrokken partijen, in de zin van informeren en beargumenteren, bij aan het uitoefenen van 
invloed. Dit geldt zowel intern binnen de organisatie als extern met samenwerkingspartners en financiers.

cliënt 
& verwant begeleider

dienstv
erle

ning

Verbeteracties

Als er iets niet goed loopt in de ondersteuning van cliënten vullen 
medewerkers een verbeteractie in. Op die manier wordt de gebeurtenis 
breder gedeeld en kunnen we er met elkaar van leren. Begin 2019 zijn we met 
medewerkers in gesprek gegaan over de verbeteracties: wat leveren ze ons op? 
Waar lopen medewerkers tegenaan bij het invullen? Wat zijn de wensen om dit 
een helpend instrument te laten zijn? Antwoorden op deze vragen nemen we 
mee in de verdere ontwikkeling van ons cliëntkompas. 

Vertrouwenspersoon cliënten

Er is 44 keer contact gezocht met de interne 
vertrouwenspersoon voor cliënten. Hier kwamen 40 
contactmomenten uit voort. In 17 situaties heeft de 
externe vertrouwenspersoon – gevraagd én ongevraagd – 
advies gegeven aan de interne vertrouwenspersonen. 



24 25

Cliënt- en verwantervaringsonderzoek

In 2019 voerden we het cliënt- en verwantervaringsonderzoek voor het eerst collectief en digitaal uit. Tot die 
tijd zetten we de vragenlijsten individueel uit vóór de ondersteuningsplanbespreking. De respons was in 2019 
duidelijk hoger dan in voorgaande jaren (zie de cijfers hieronder).

Customeyes ondersteunde ons bij het onderzoek. Zij maken gebruik van een meetinstrument dat binnen het 
kwaliteitskader is goedgekeurd. Er zijn 2 vragenlijsten gebruikt: 1 voor mensen die we ondersteuning bieden 
in hun woonsituatie en 1 voor mensen die gebruik maken van werk en/of dagactiviteiten. Sommigen hebben 
dus 2 lijsten ontvangen. Verwanten ontvingen een vragenlijst speciaal voor verwanten.

De vragenlijsten zijn vanuit de locaties verstuurd en de uitkomsten kwamen daar ook terug. Het onderzoek was 
dus niet anoniem, omdat we de uitkomsten op de locaties gebruiken in de evaluaties van de dienstverlening.

Ondersteuning woonsituatie Ondersteuning werk en/of dagactiviteiten

87,8

35,9

Resultaten cliënten in %
Algemene tevredenheid: 
 2019 2017:

Respons: 2019 2017:

Resultaten verwanten in %
Algemene  tevredenheid: 
 2019 2017:

Respons: 2019 2017:

89,2

26,9

84,2

81,4

61,1

39,7

88,6

25,3

Resultaten cliënten in %
Algemene tevredenheid: 
 2019 2017:

Respons: 2019 2017:

Resultaten verwanten in %
Algemene tevredenheid: 
 2019 2017:

Respons: 2019 2017:

91,3

20,8

87,1

91,7

62,4

29,0

De antwoordmogelijkheden waren op een 3-puntsschaal (ja/nee/soms) aangevuld met ‘geldt niet voor mij’. Deze laatste categorie is niet 

meegenomen in de berekening van de percentages.

‘Wat we 
vandaag nog 
niet in huis  
hebben, kan 
morgen heel 
gewoon zijn’
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Corona zorgde ook bij verwanten voor onzekerheid en verdriet. Veel ouders 
mochten hun zoon of dochter plotseling niet meer bezoeken en maakten zich 
zorgen. Hoe gingen we hier mee om? Moeder Pascal besloot om haar zoon zelf 
te ondersteunen op de locatie. Op de volgende pagina’s lees je waarom ze die 
keuze maakte en hoe zij dit heeft ervaren.

‘Niemand 
mocht meer 
naar mijn 
zoon’

Moeder Pascal trok bij haar zoon in tijdens corona
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‘Vanaf het moment dat ik over corona hoorde, 
maakte ik me veel zorgen om Toms gezondheid’, 
vertelt Pascal. ‘Ik heb er echt slapeloze nachten 
van gehad. Door zijn meervoudige handicap 
heeft hij 24 uur per dag ondersteuning nodig. 
Zijn gezondheid is kwetsbaar, hij zou corona 
niet overleven. Ik weet dat Tom niet het eeuwige 
leven heeft, maar ik wilde er alles aan doen om 
te voorkomen dat we hem kwijt zouden raken 
aan zoiets ongrijpbaars als corona. Dat mocht 
niet gebeuren.’

Geen plan
Pascal vroeg daarom wat het beleid van de JP 
was. Ze had behoefte aan duidelijkheid: wat 
stond haar te wachten? ‘Ik zei: hebben jullie het 
hier al over? Wat wordt het protocol? Hoe gaan 
jullie hier mee om? Maar er bleek geen plan 
te zijn, er was geen doortastendheid. Ik werd 
voor m’n gevoel afgewimpeld en voelde me niet 
serieus genomen. Daardoor kreeg ik niet het 
vertrouwen dat ik me geen zorgen hoefde te 
maken.’

Het gezin besloot daarom de ondersteuning 
voor Tom zelf op zich te nemen. Bijna 
3 maanden lang is Pascal 7 dagen per 
week van 08:00 uur tot 22:00 uur bij hem 
geweest. Ook haar dochter, die stage liep 
bij een andere zorgorganisatie, heeft Tom 
ondersteund. In overleg met school en de 
JP mocht ze haar stage afronden door haar 
broer te ondersteunen. Zo liep ze minder 
gezondheidsrisico én kon ze toch haar 

studiepunten halen. ‘Geen enkele andere 
begeleider mocht nog bij hem, we wilden het 
zelf doen. Met ons gezin. Als Tom dan toch 
corona zou krijgen, dan kon ik tenminste 
mezelf de schuld geven. Niet een ander. Dan 
had ik niet hoeven denken: had ik maar ...’.

Tekortgeschoten
‘Dit verhaal raakt me’, reageert 
locatiecoördinator Bob. ‘Er is blijkbaar 
onvoldoende duidelijkheid gekomen op het 
moment dat dat wel nodig was. We zijn daarin 
tekortgeschoten. Bij de JP maken we individuele 
afspraken, leveren we maatwerk. Werken 
vanuit vertrouwen, daar zijn we goed in. We 
maken geen beleid, we werken niet volgens 
protocollen. Dat zat ons nu af en toe in de 
weg, omdat bepaalde maatregelen vanuit de 
overheid wél voor iedereen gelden. We hadden 
duidelijker over de gevolgen daarvan moeten 
communiceren. Voor ons was het ook een 
puzzeltocht.’

Hetzelfde doel
Bob was nog niet betrokken bij de locatie toen 
corona uitbrak. Na zijn komst is hij meteen 
met Pascal in gesprek gegaan over haar 
bezorgdheid. ‘Ze gaf aan dat ze een protocol 
wilde zien voor een mogelijke tweede opleving. 
Dat kon ik haar niet geven, want zo werken we 
niet. Ik zei wel: ik geef je de garantie dat we de 
benen uit ons lijf lopen om je zoveel mogelijk 
duidelijkheid en vertrouwen te geven.’

‘Ik voelde me niet 
serieus genomen’
Pascal is moeder van de 21-jarige Tom. Sinds zijn 13e woont Tom in een appartement in Zwolle 
en krijgt hij ondersteuning van de JP. Toen corona uitbrak, en Pascal geen goed gevoel had bij 
de situatie, besloot ze om haar zoon zelf te ondersteunen.

‘Er zijn besluiten 
genomen waarvan we 
nooit hadden gedacht 
dat ze nodig zouden zijn’
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‘Dat was meer dan ik ooit heb gehad’, vertelt 
Pascal. ‘Hierdoor kreeg ik het vertrouwen 
terug. Want begrijp me niet verkeerd, het 
vertrouwen in de JP is er altijd geweest, hoor. 
Maar ik heb duidelijkheid nodig en wil weten 
hoe we het een eventuele volgende keer samen 
gaan aanpakken. Ik kan dit namelijk niet 
nog een periode volhouden. Daarom is het 
belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. 
We hebben elkaar nodig, want we hebben 
hetzelfde doel.’ 

Veel geleerd
De periode was intensief voor Pascal, maar ze 
kijkt er ook positief op terug. ‘Het is nooit een 
opgave geweest. Ik doe alles om Tom zoveel 
mogelijk kwaliteit van leven te geven. En ik 
ben blij dat ik veel bij hem kon zijn. Als ik een 
andere keuze had gemaakt, had ik hem lange 
tijd niet mogen zien, maar het beklemde me op 
een gegeven moment wel. We kunnen niet met 
elkaar praten, dus het zijn dan stille en lange 
dagen. Bovendien is hij 21, dan moet je niet de 
hele dag met je moeder zijn.’ 

‘Het was een periode die voor iedereen nieuw 
was’, vult Bob aan. ‘Dat vonden we lastig, maar 
we leren er van. Er zijn besluiten genomen 
waarvan we nooit hadden gedacht dat ze nodig 
zouden zijn. Als je voor corona tegen mij 
had gezegd dat we ouders de toegang tot de 
locatie zouden ontzeggen, had ik je vierkant 
uitgelachen. Moet je eens kijken wat we nu 
hebben gedaan … Het was niet leuk, maar het 
moest wel. Dat we moeten doen wat nodig is, is 
nog zichtbaarder geworden.’

Ontroerd
Ondanks de twijfels aan het begin heeft Pascal 
veel steun ervaren. ‘De begeleiders kookten 
voor ons, brachten het eten tot aan de deur en 
we hielden raamgesprekken over hoe het ging. 
Even een praatje maken gaf me energie. Toen 
ik aangaf dat de begeleiders de weekenden 
weer konden overnemen, zeiden ze gelijk: 
‘yes, we mogen weer naar Tom’. Dat ontroerde 
me zo’, vertelt ze geëmotioneerd. ‘Ondanks de 
omstandigheden hebben we het met z’n allen 
toch goed gedaan.’

Over de Klokkengieter

Tom woont in een appartement bij de Klokkengieter in Zwolle. Hier ondersteunen we 18 
mensen bij hun leven. De één heeft 24 uur per dag lichamelijke verzorging en nabijheid 
nodig, een ander ondersteunen we bij het structureren van de dag en het uitbreiden van het 
sociale netwerk. Kijk voor meer informatie op jpvandenbent.nl/locaties/klokkengieter.

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Pascal Hillebrand Moeder van Tom Hillebrand
Bob de Jong  Locatiecoördinator bij de Klokkengieter in Zwolle

Wat doet deze uitspraak met jou? Wat zou jij doen om het vertrouwen te 
herstellen?

Wat deden we goed?
   Ruimte geven aan verwanten voor eigen 
invulling

   Zowel bij de visie van de JP blijven als oog 
hebben voor de wensen van verwanten

   Organiseren dat het ook anders kan, buiten de 
gebaande paden gaan

Waar hebben we wat te leren?
   Met elkaar in gesprek blijven over waar het écht 
om gaat

   Durven aangeven dat dingen nog onduidelijk 
zijn en daar open over zijn

GROEI & LEREN Werken in de dynamische 
driehoek

In de ideale wereld werken verwanten en 
professionals harmonieus samen, zodat de cliënt 
zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarvoor 
zijn alle partijen nodig. 

Hoe ervaar jij het werken in de driehoek? 

cliënt

verwant professional

Verder denken en praten over vertrouwen?
Kijk eens in de praatwaaier!  Je vindt ‘m op je locatie.

Neem de tijd om stil te staan …
‘Ik werd voor 

m’n gevoel afgewimpeld 
en voelde me niet serieus 

genomen. Daardoor kreeg ik 
niet het vertrouwen.’

Pascal Hillebrand, 
moeder van Tom
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Met de decentralisatie van taken 
zijn gemeenten verantwoordelijk 
geworden voor de inkoop van 
zorg. Om ondersteuning te 
kunnen bieden, moet de JP 
als zorgaanbieder dus voldoen 
aan de eisen die gemeenten 
stellen. Gemeenten maken 
hierin verschillende keuzes. Op 
de volgende pagina’s gaan we 
met samenwerkingspartners 
in gesprek en vertellen ze hoe 
ze de samenwerking met de JP 
ervaren.

‘Als we  
doen wat 
iedereen  
van ons 
vraagt,  
komt er nooit 
verandering’

De JP en verwijzers in gesprek over de 
samenwerking
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‘Toen ik zo’n 2 jaar geleden voor het eerst bij de 
JP op locatiebezoek was, voelde het gelijk goed. 
Jullie zijn eigenheimers’, zegt Jeroen, senior 
contractmanager Sociaal Domein Fryslân (SDF). 
‘De JP laat zich niet snel in systemen drukken 
die anderen bedenken. Daar heb ik wel ontzag 
voor. Doordat wij daarin van jullie wat tegengas 
krijgen, houd je elkaar scherp. De JP is anders 
dan anderen en een tikkeltje eigenwijs, maar 
dat vind ik positief.’

Eigengereidheid versus regels volgen
Toch botst die eigengereidheid soms wel 
in de samenwerking, geeft Jeroen aan. ‘Als 
de JP het belang niet inziet van bepaalde 
wetten, regels en formulieren, dan is het soms 
trekken en sleuren. Neem bijvoorbeeld het 
kwaliteitskeurmerk voor zorgaanbieders. Jullie 
zeggen dan gewoon: daar doen wij niet aan. Het 
is heel goed om over dit soort gemeentelijke 
kwaliteitseisen met elkaar in gesprek te gaan 
en samen te bekijken waar we in de toekomst 
naartoe willen. Alleen soms is het zo dat 
bepaalde dingen gewoon moeten gebeuren, 
omdat dat zo is vastgesteld. Dat maakt het 
gesprek soms lastig.’

Regiocoördinator Desirée zegt daarop: ‘Enerzijds 
vind je het dus mooi dat we eigenheimers 
zijn, anderzijds moet je je conformeren aan 
bijvoorbeeld zo’n kwaliteitskeurmerk. Hoe ga 
je daar mee om? Is het systeem dan uiteindelijk 
leidend? Of is er ook ruimte voor jouw visie?’

‘Ik denk dat het een wisselwerking is’, zegt 
Jeroen. ‘Ik zoek ook grenzen op, maar 
uiteindelijk moeten we voldoen aan de eisen die 
worden gesteld. Daar kunnen we allemaal wat 
van vinden, maar het gesprek daarover voeren 
vind ik best moeilijk. Als het gaat over een 
onderwerp waarin ik zelf ruimte en regie heb, 
dan vinden we elkaar wel. Maar als het gaat om 
een eis, zoals dat er een kwaliteitssysteem moet 
zijn, blijkt dat lastiger. Waar de JP mijns inziens 
in achterblijft, is dat er bijvoorbeeld geen 
aantoonbaar beleid is op de norm verantwoorde 
werktoedeling.’

Kwaliteit aantonen
‘Wat ik dan wel weer mooi vind, is dat ik binnen 
onze samenwerking de ruimte krijg om te laten 
zien hoe wij bij de JP denken en werken’, zegt 
regiocoördinator Gerjanne. ‘Ik zie de worsteling, 

‘De JP laat zich niet 
snel in systemen 
drukken die anderen 
bedenken’
Bij de JP houden we het graag zo eenvoudig mogelijk. Kwaliteit aantonen doen we daarom 
graag op een manier die aansluit bij onze werkwijze. Voor ons is dat niet meer dan logisch, 
maar in de samenwerking met verwijzers levert dat soms ook dilemma’s op. Hoe gaan we 
daar mee om?
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‘Dat het soms 
botst, is alleen 
maar goed’
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Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Jeroen Bolt  Senior contractmanager Sociaal Domein Fryslân (SDF)
Natasja Smit  Relatiebeheerder Wmo gemeente Deventer
Desirée Gertsen Regiocoördinator JP
Gerjanne Kleen Regiocoördinator JP
Op de foto op pagina 32/33 staat Natasja links en Desirée rechts. Jeroen staat op pagina 34 op de foto.  
Op pagina 36/37 staat Gerjanne.

maar als ik aangeef dat wij kwaliteit op andere 
manieren willen en kunnen aantonen, dan krijg 
ik daar wel de kans en de tijd voor. Ook over hoe 
wij tegen de norm verantwoorde werktoedeling 
aankijken. We kunnen daar met elkaar het 
gesprek over voeren. Daar sta je wel voor open, 
dat is heel prettig.’

Natasja is als relatiebeheerder Wmo vanuit de 
gemeente Deventer al jaren betrokken bij de JP 
en ziet ook die eigengereidheid. Toch maakt dat 
haar werk niet ingewikkelder, vindt ze. ‘Ik hoor 
het dilemma, maar ik herken het niet’, reageert 
ze. ‘Uiteraard stellen wij kwaliteitscertificaten 
ook voorop, maar kwaliteit toon je ook aan 
vanuit de praktijk. Vanuit de mensen om wie 
het gaat. Als je als zorgaanbieder kwaliteit 
op een andere manier kunt aantonen en 
verantwoorden, dan is dat wat mij betreft ook 
goed. De relaties tussen de medewerkers en de 
cliënten en kritische zelfreflectie tonen naar 
mijn mening de kwaliteit aan, niet zozeer de 
papieren werkelijkheid. Regels zijn er niet 
alleen om nageleefd te worden, maar ook om 
daarbinnen naar mogelijkheden te zoeken.’

Desirée vult daarop aan: ‘Dat vind ik mooi, dat 
jullie dat zo kunnen zien. Ik voel binnen onze 
samenwerking ook heel erg de betrokkenheid. 
Je komt bijvoorbeeld regelmatig kijken op 
locaties, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe 
begeleiders en cliënten met elkaar omgaan. Dat 
is een klein voorbeeld van iets waar je kwaliteit 
uit kunt opmaken. En ik zie dat jullie dat ook 
weer het vertrouwen geeft dat dat wat er op 
papier staat, klopt.’

Elkaar opzoeken
‘Kwaliteit kun je vanuit verschillende 
invalshoeken bekijken. Dus daar ben ik het 
zeker mee eens’, vult Jeroen aan. ‘Denk aan 
het cliëntperspectief, de beoordeling van 
medewerkers, de kwaliteit van middelen en 
ga zo maar door. Wij hebben er alleen met 18 
gemeenten voor gekozen om op een bepaalde 
manier te werken. We kopen gezamenlijk zorg 
in, niet per individuele gemeente. Daar komen 
zaken bij kijken waar we ons aan moeten 
houden. Dus dat maakt het afwijken van de 
standaarden in veel gevallen ook lastig.’

‘Het is heel belangrijk om met elkaar de 
dialoog aan te gaan en elkaar op te zoeken’, zegt 
Gerjanne. ‘Wij hebben ook wel gemerkt dat als 
je niet alles in systemen wilt vangen, je met 
elkaar in contact moet blijven om fijn te kunnen 
samenwerken. Jeroen komt ook regelmatig op 
locatiebezoek, dat draagt daar erg aan bij. Hij 
is een heel betrokken contractmanager. En 
bij Natasja zie je ook dat doordat ze ons al zo 
lang kent, ze vertrouwen in de JP heeft. En dat 
het dan soms botst, is alleen maar goed. Dat 
moeten we gebruiken om verandering binnen 
het systeem teweeg te brengen. Als we doen 
wat iedereen van ons vraagt, komt er nooit 
verandering. Dus daar blijf ik me sterk voor 
maken.’

‘Regels zijn er niet 
alleen om nageleefd te 
worden, maar ook om 

naar mogelijkheden te 
zoeken’



40 41

De JP in tijden van corona

Doen wat nodig is
Eén van de belangrijkste lessen van corona is misschien wel dat we moeten leren 
leven met onzekerheden, met onbekende uitkomsten en antwoorden op vragen 
die we nog niet kennen. Je kunt niet alles weten, in kaart brengen of vastleggen, 
dat is wat het leven is.

Dat staat niet zo ver af van dat waar de JP voor staat: naar ieder mens individueel kijken, zijn verhaal 
horen en in gesprek gaan. Op basis daarvan én gezond verstand maken we keuzes die voor die persoon, 
die situatie en die vraag passend zijn, maatwerk dus met vaak een onbekende uitkomst. We werken 
vanuit het vertrouwen dat we met elkaar de juiste antwoorden vinden en hebben daarbij zo min mogelijk 
regels en protocollen. Terugkijkend zien we dat die manier van werken en die mentaliteit ons geholpen 
hebben om ook in tijden van corona dat te kunnen blijven doen wat nodig is.

Terug naar de basis
‘Doen wat nodig is’ is ons basisuitgangspunt en die manier van denken en werken blijven we consequent 
doorvoeren, ook tijdens corona. Onze zes waarden zijn krachtige pijlers van onze visie en onze cultuur 
gebleken. We blijven doen waar we goed in zijn en gaan daarin steeds meer terug naar de basis: mensen 
ondersteunen bij leven, ook al ziet dat leven er nu anders uit dan voorheen. We zien flexibiliteit bij 
medewerkers om andere wegen te bewandelen en om andere kwaliteiten in te zetten. Ook horen we 
dat mensen die ondersteuning krijgen meer rust ervaren dan eerder. Dat is een interessant vraagstuk 
dat om verdere verdieping vraagt: overvragen we hen? En gekoppeld daaraan: wat betekent dat voor 
medewerkers? Overvragen we hen ook?

Naar rust en eenvoud
Door zaken zo klein mogelijk te houden en te waken voor ‘bokkensprongen’ zijn we er de afgelopen 
maanden in geslaagd de rust binnen de JP te bewaren. Natuurlijk is er onzekerheid en af en toe paniek, 
maar in het grote geheel is er vertrouwen en rust. Dat komt door de ‘doe gewoon, gewoon doen-
mentaliteit’ van medewerkers en ook door de eenvoud in de (inhoud van) de coronacommunicatie. 
We hebben de informatie en verschillende gezichtspunten tot ons genomen en daar een voor de JP 
passende communicatielijn uitgehaald.

Weinig slachtoffers
Opvallend is dat er tot nu toe – gelukkig – weinig mensen ziek zijn geworden en overleden zijn binnen de 
JP. We denken dat onze visie en manier van werken daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. 
Ten eerste is dat de kleinschaligheid van de locaties en het feit dat het grootste deel van de cliënten 
individueel woont. Door de mensgerichte, individuele benadering is er weinig ‘groepsvorming’, wat 
de kans op besmetting veel kleiner maakt. Daarnaast kennen we een grote diversiteit in cliënten en 
medewerkers. Deze heterogeniteit draagt ook bij. Ten derde zijn de ruim 170 locaties van de JP over een 
groot deel van Nederland verspreid. We zitten niet geconcentreerd in één gebied.

Hoe laat jij kwaliteit van je werk zien? Hoe kunnen we dat als JP laten zien?

Wat deden we goed?
   We kunnen kwaliteit aantonen op een manier die aansluit 
bij onze werkwijze

   We gaan de dialoog aan en laten – letterlijk – zien wat we doen
   Dat wat bij ons op papier staat, klopt ook in de praktijk

Waar hebben we wat te leren?
   Hoe kunnen we op een andere manier – naast de dialoog – 
duidelijk maken waarom systeemeisen kwaliteit in de weg 
staan?

   Hoe kunnen we meer gebruik maken van elkaars positieve 
ervaringen in de samenwerking in het sociale domein en/of 
de WLZ?

GROEI & LEREN

Eigen... Eigen, eigenheimer, eigengereid, eigenwijs, op eigen wijze

Neem de tijd om stil te staan …

‘Uiteraard stellen 
wij kwaliteitscertificaten 

ook voorop, maar kwaliteit 
toon je ook aan vanuit de 

praktijk.’ Natasja Smit, relatiebeheerder 

WMO gemeente Deventer

 systeemwereld

 leefwereld

bedoeling

denkrichting

Dezelfde kwaliteitseisen
Op pagina 82 zie je in de cirkeldiagrammen 
dat zo’n 33% van de cliënten uit de WMO 
gefinancierd wordt. Daarmee komt zo’n 8% 
van de inkomsten binnen. Het sociaal domein 
hanteert lagere tarieven dan bijvoorbeeld de 
WLZ, maar dat maakt voor de JP niet uit. We 
zetten dezelfde kwalitatieve professionals in 
en hanteren ook dezelfde kwaliteitseisen.
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Kwaliteit van arbeid
Aantal medewerkers

 2019 2018 2017
Medewerkers 2565 2706 2693
Leerling begeleiders 78 57 46
Totaal 2643 2763 2739
Oproepkrachten 9 19 20
Stagiairs 178 176 163

In 2019 werkten we met elkaar aan het thema ‘de basis op orde’. 
Daarbij lag de nadruk vooral op de pijler ‘kwaliteit van middelen’, 
waarbij de financiën een belangrijk onderdeel waren. Gezamenlijk 
keken we naar de verhalen achter de cijfers en hoe we sommige 
cijfers op een verantwoorde manier en met inachtneming van de 
kwaliteit konden ombuigen. Met elkaar spraken we over die kwaliteit, 
waarbij we in sommige gevallen tot de conclusie kwamen dat meer 
medewerkers niet per se gelijk hoeft te staan aan hogere kwaliteit. 
Die zienswijze heeft geleid tot een duidelijke afname in het aantal 
medewerkers.

Medewerkeronderzoek

Vanaf 2018 is het medewerkeronderzoek niet meer gekoppeld aan het 
jaargesprek. Eén keer per twee jaar voert Effectory dit onderzoek voor 
ons uit. Net als bij het cliënt- en verwantervaringsonderzoek meten we 
collectief. Over 2019 gelden dus de cijfers van 2018. Door corona is de 
meting van het voorjaar 2020 verplaatst naar het najaar van 2020. 

Sinds het najaar van 2019 
gaan we anders om met 
de inzetbaarheid van 
medewerkers. Naast andere 
bedrijfsartsen hebben we 
vanaf dat moment ook een 
externe inzetbaarheidsadviseur 
ingeschakeld. Als de situatie 
daarom vraagt, of als een 
medewerker na 6 à 8 weken 
nog niet inzetbaar is, dan wordt 
de inzetbaarheidsadviseur 
en/of één van de 
personeelsconsulenten 
actief betrokken in het 
ziekteverlofproces.

Vernet Health Ranking

In januari van elk jaar maakt 
Vernet de Health Ranking over 
het voorgaande jaar bekend. 
Dit betekent dat Vernet in 
één cijfer aangeeft hoe een 
organisatie binnen een branche 
presteert op het gebied van 
ziekteverzuim.

De score voor de JP is 8,4 op 
een schaal van 10. In 2018 was 
de score 9,2. 

Vernet is een 

organisatie die 

gespecialiseerd is 

in het verzamelen 

en interpreteren 

van gegevens over 

personeelszaken in de zorgsector.

 Benchmark 
 VGN 2018 2018 2017 2016
Bevlogenheid 7,8 7,8 7,8 8,0
Betrokkenheid 7,5 8,1 8,6 8,8
Tevredenheid 7,6 7,6 8,0 8,1

Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid

7,8 8,1 7,6

Leeftijdsopbouw

• 15-24

• 25-34
• 35-44

• 45-54
• >55

 2019 2018 2017
JP 5,5% 5,1% 4,8%
Branche 6,4% 6,2% 5,8%

Ziekteverlof

Opleidingsniveau

• VO   • MBO   • HBO   • WO

JP Opleiding & Ontwikkeling

In 2019 volgden 1795 medewerkers een JP 
brede training. Het ging om 169 groepen. In het 
kader van deskundigheidsbevordering heeft een 
medewerker gemiddeld 0,7 JP brede trainingen 
gevolgd. 

Deskundigheidsbevordering op de locaties
Daarnaast organiseren locaties zelf trainingen, workshops en 
thema’s om kennis te verbreden. Elke locatie en/of medewerker 
heeft iets anders nodig om te leren en te ontwikkelen. Dat maakt 
dat dit per locatie verschilt. Voorbeelden zijn thema’s gericht op de 
ondersteuning van de cliënt, zoals thema’s over autisme, dementie, 
gezonde voeding, verslaving, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of 
rouwverwerking. Daarnaast gaat het ook om activiteiten die bijdragen 
aan de ontwikkeling van het team, zoals trainingen en workshops over 
communicatie, het geven van feedback, belbin rollen en ziekteverlof. 
Tenslotte komen er ook praktische trainingen/thema’s aan de orde, 
zoals Plancare rooster, BHV en de Risico-Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E).

Werken bij de JP

Sinds de zomer van 2019 is de website www.werkenbijdejp.nl in de 
lucht. Vanuit de vraag ‘hoe willen we werven en selecteren?’ hebben 
we input verzameld voor onder meer de ontwikkeling van de website. 
Wat hebben mensen nodig om te kunnen en willen solliciteren en wat 
past bij de waarden van de JP?

Op de website informeren we toekomstige medewerkers over actuele 
vacatures, de JP en hoe het is om bij de JP te werken. Dit wordt 
ondersteund met foto- en filmmateriaal vanuit onze praktijk. Er is 
aandacht voor professionals, leerlingen en stagiairs.

Vertrouwenspersoon medewerkers

2019: 56
2018: 47
2017: 37

De vertrouwenspersoon ondersteunt en coacht 
medewerkers om samen handvatten en/of 
oplossingen te bedenken waar de medewerker 
weer mee verder kan. De vertrouwenspersoon is in 
2019 3 keer aanwezig geweest bij een teamoverleg.

2018

12,6%

21,0%

20,2%

35,7%

10,5%

2017

11,8%

21,6%

21,1%

35,5%

9,9%

2019

14,4%

21,6%

20,3%

33,9%

9,8%

2019

2,0%

29,3%

59,2%

9,5%

2017

2,0%

32,4%

56,6%

8,9%

2018

2,0%

30,4%

57,9%

9,6%

Aantal keer dat een medewerker contact opnam met de vertrouwenspersoon.
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De basis in beeld
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De basis in beeld

Cultuur en waarden 
vormen onze kern
Cultuur en waarden vormen de kern van de JP. Ze definiëren ons in ons dagelijks werk, ze bepalen 
hoe we ons gedragen, welke keuzes we maken en op welke manier we binnen en buiten de 
organisatie samenwerken. Kortom, onze waarden zijn belangrijk:

•  Aanspreekbaarheid
•  Eigenaarschap
•  Leervermogen
•  Professionaliteit
•  Transparantie
•  Vertrouwen

In onze dienstverlening staat maatwerk aan de mensen die we ondersteunen centraal: wat we 
vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit 
van dat maatwerk zijn verhalen van groot belang. In onze verantwoording maken we dan ook 
gebruik van het vertellen van verhalen. Daarnaast maken we ons werk – en daarmee kwaliteit – 
inzichtelijk aan de hand van kerngegevens en resultaten (tellen). Cijfers alleen zeggen weinig, het is 
het verhaal erachter dat ze interessant maakt en zorgt dat we cijfers kunnen duiden. In gesprek kun 
je dus betekenis geven aan kwantitatieve gegevens. Dat is onderdeel van onze visie op een lerende 
organisatie.

Cijfers laten we zien aan de hand van onze vier pijlers van kwaliteit:

•  Kwaliteit van dienstverlening
•  Kwaliteit van arbeid
•  Kwaliteit van intern toezicht en dialoog
•  Kwaliteit van middelen

Ook deze vier pijlers zijn niet los van elkaar te zien, want de kwaliteit van arbeid bijvoorbeeld heeft 
directe gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Samenhang zien en aanbrengen is dus van 
wezenlijk belang om kwaliteit te borgen.

Op de kaart hiernaast staat een weergave van onze basis: onze waarden én onze pijlers van 
kwaliteit. Deze elementen zijn met elkaar verbonden. Als je de kaart eruit haalt, zie je de 
samenhang nog beter. 
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Bij de JP zetten we ons actief 
in om mensen zoveel mogelijk 
eigen keuzes te laten maken. 
Daarbij kan veel, maar niet 
alles. Vanuit onze ervaring en 
professionele houding stellen we 
ook grenzen aan wat mogelijk 
en reëel is. Op de volgende 
pagina’s lees je hoe Maickel de 
ondersteuning van de JP ervaart 
en hoe hij en de begeleiders 
omgaan met hun verschillende 
inzichten.

‘We zijn 
het nooit echt 
100 procent met 
elkaar eens’

Maickel en Suzan in gesprek over eigen regie
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In de afgelopen jaren – en eigenlijk nog steeds – 
is het altijd zoeken geweest naar wat Maickel 
nodig heeft aan ondersteuning en wat past bij 
zijn leven. ‘Maickel wil graag de regie houden. 
Hij wil zélf bepalen wat hij doet en hoe hij dat 
doet’, vertelt locatiecoördinator Suzan. ‘Dat is 
ook goed, want het is zijn leven. Als professional 
hebben wij ook onze opvattingen over wat wij 
denken dat nodig is. En hoe we dat dan moeten 
organiseren. Eigenlijk blijven we continu samen 
zoeken naar de juiste balans daarin.’

Grenzen aangeven
Maickel en de begeleiders hebben de afgelopen 
jaren best wel wat onenigheid met elkaar gehad. 
‘Ik weet nog wel dat ik een keer 2 maanden 
lang geen begeleiders binnen heb gelaten’, 
zegt Maickel. ‘Sommigen mogen altijd komen, 
sommigen soms. Anderen gewoon nooit. Daar 
voel ik dan geen klik bij. Dan doe ik niet open 
of zorg ik dat ik weg ben. Toen we een keer 
een evaluatie hadden, zei Suzan tegen mij: ‘de 
begeleiders zijn nu al zo lang niet bij je geweest, 
we moeten nu echt bij je binnen komen kijken’.’

Suzan vult aan: ‘Dit was zo’n moment waarop wij 
besloten dat we moesten doen wat wij vonden 
dat nodig was. Maickel zo lang niet zien, paste 
volgens ons niet bij wat de ondersteuning op z’n 
minst moet inhouden’. Maickel: ‘Jullie belden 
toen om 9 uur aan. En als ik om kwart over 9 
nog niet open had gedaan, dan zouden jullie de 
deur openmaken’. Suzan: ‘We gaven je dus nog 

wel een stukje eigen regie, maar we gaven ook 
een grens aan’. ‘Ik deed niet zelf open, jullie 
zijn toen naar binnen gelopen’, zegt Maickel. 
‘Maar ik had nog wel aangegeven dat als jullie 
naar binnen zouden gaan, jullie niet naar mijn 
slaapkamer mochten. Die is privé.’

Waarom dingen niet werken
Ook over de aanpak om gezonder te gaan eten 
verschilden Maickel en de begeleiders van 
mening. ‘Wij maakten ons zorgen of Maickel 
wel gezond genoeg at’, zegt Suzan. ‘Dus wij 
dachten dat samen koken een oplossing kon 
zijn. Maar dat was niet de manier die voor 
Maickel logisch was.’

Maickel, lachend naar Suzan: ‘Dat vond ik 
nergens op slaan. Ik leerde toen voor kok, dus 
ik kan echt wel koken’. ‘Precies’, zegt Suzan. 
‘Daar heb je ook gelijk in. Hoe halen wij het 
in ons hoofd om tegen een kok te zeggen dat 
wij komen helpen koken? We kunnen er nu 
gelukkig ook wel om lachen samen. Hier leren 
we van. Zo kom je erachter waarom bepaalde 
dingen niet werken. En Maickel geeft dat ook 
duidelijk bij ons aan.’

Sleutelbegrippen
Ondanks dit soort situaties en de blijvende 
meningsverschillen weten ze elkaar altijd weer 
te vinden. Gelijkwaardigheid en vertrouwen 
zijn daarin sleutelbegrippen. ‘Maickels manier 
is misschien niet altijd onze manier. Door in 

‘Het is continu zoeken 
naar de juiste balans’
Maickel (24) woont sinds zijn 14e bij de JP. Hij heeft een opleiding tot kok gevolgd, werkt 
in de horeca en verhuisde een paar jaar geleden naar zijn eigen appartement. Hoewel de 
ondersteuning nu best goed gaat, is er ook vaak strijd. ‘We zijn het nooit echt 100 procent met 
elkaar eens’, vertelt Maickel.

‘Ik moet soms wat 
flexibeler zijn’
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gesprek te blijven, en omdat we ook wel zien 
dat hij niet in 7 sloten tegelijk loopt, hebben we 
geleerd dat hij ons echt wel opzoekt en toelaat 
als er iets is.’

Dat is ook gebleken toen Maickel kort geleden 
zijn beide ellebogen brak en afhankelijker 
werd van ondersteuning. ‘Ik werk in de 
horeca, maar door corona ging alles dicht 
en zat ik 1,5 maand thuis. Toen ik daarna 
eindelijk weer mocht werken en op de 
fiets stapte, ben ik gevallen en brak ik mijn 
ellebogen. Dus toen zat ik weer thuis en kreeg 
ik intensievere ondersteuning. Dat was wel 
heel anders. Als ik eerder geen zin had, dan 
zegde ik de afspraak dus gewoon af. Maar 
ik kon niet eens drinken inschenken, dus 
kwamen de begeleiders elke dag. Nu zijn we 
dat weer een beetje aan het afbouwen.’

Gewoon normaal doen
Suzan en Maickel concluderen dat gewoon 
normaal doen heel belangrijk is om er samen 
steeds weer uit te komen. ‘Maickel wil een 
gesprek van mens tot mens. Vanuit die basis 
kunnen we verder. Als de persoonlijke klik en 
het vertrouwen er zijn, dan staat hij er ook voor 
open dat wij grenzen stellen. Of dat we zeggen 
dat we het toch anders gaan doen.’

Maickel beaamt dat. ‘Ik kan nu beter met de 
begeleiders opschieten, omdat we elkaar beter 
leren kennen en begrijpen. Ik denk dat ik 
ook wel wat geleerd heb, hoor. Ik moet soms 
iets flexibeler zijn. Maar van de één neem ik 
gewoon meer aan dan van de ander.’ Suzan: 
‘Komt dat dan omdat diegenen meer van mens 
tot mens dat gesprek met jou voeren?’ ‘Ja, die 
doen gewoon normaal tegen me’, antwoordt hij.

Over het Stationsplein

Maickel woont in een appartement bij het Stationsplein in Heerenveen. Hier wonen 19 
mensen die we individueel ondersteunen bij dat wat ze nodig hebben. Omdat ieder mens 
uniek is, is de ondersteuning voor iedereen anders.

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Maickel van Dijk  Woont bij het Stationsplein in Heerenveen
Suzan Dokter-van ‘t Veer Locatiecoördinator bij het Stationsplein in Heerenveen

Hoe belangrijk is die persoonlijke klik voor jou? 
Wat heb je nodig om dat met iemand te bereiken?

Wat deden we goed?
   Persoonlijke wensen en grenzen respecteren
   Eigen professionaliteit blijven inbrengen
   Samen kunnen terugkijken en de humor erin houden

Waar hebben we wat te leren?
   Aansluiten op een manier die bij iemand past 
   Leren vertrouwen op het oplossend vermogen van 
iemand die ondersteuning krijgt 

GROEI & LEREN

Wat betekent professionaliteit voor jou of voor jullie?
Praat er eens over met een collega of misschien wel met je hele team.

Neem de tijd om stil te staan …  
‘Maickel wil een 

gesprek van mens tot mens. 
Vanuit die basis kunnen we 

verder. Als de persoonlijke klik en 
het vertrouwen er zijn, dan staat hij er 
ook voor open dat wij grenzen stellen. 

Of dat we zeggen dat we het toch 
anders gaan doen.’ 

Suzan Dokter-van ’t Veer, 
locatiecoördinator

Grenzen stellen
Vanuit onze ervaring en 
professionele houding stellen 
we grenzen aan wat mogelijk 
en reëel is. In de ondersteuning 
gaan we uit van maatwerk, maar 
dat betekent niet dat alles ook 
kan en mag. Begrenzen is een 
thema dat iedere medewerker 
op een eigen manier handen 
en voeten geeft in het dagelijks 
werk.
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Corona leverde ons inzichten op die hun plek gaan vinden in onze manier van 
werken. Ook heeft het ons bevestigd dat we om kunnen gaan met bijzondere 
en onzekere situaties. Onze taak – ondersteunen bij leven – krijgt op sommige 
vlakken misschien een andere invulling, maar onze waarden blijven hetzelfde. 
Op de volgende pagina’s lees je hoe medewerkers van de JP terugkijken op deze 
periode en wat ze ervan hebben geleerd.

‘Doordat we 
zijn wie we 
zijn, kunnen 
we veel aan’

‘Onze visie op individueel wonen blijkt zo treffend. Wat was ik blij 
dat bij de JP de meeste mensen in een eigen appartement wonen, dat 
we individueel ondersteunen. En dat we dat nu dus gewoon konden 
blijven doen. Corona heeft me laten inzien dat we veel aankunnen 
door de organisatie die we zijn.’
Anita Story, regiocoördinator

Medewerkers 
blikken terug op de 

coronaperiode
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Hoe kijk je terug op de coronaperiode?
Heleen, locatiecoördinator in Ugchelen: ‘In 
die beginperiode vond ik het eigenlijk best 
wel heftig. Dat kwam vooral doordat er onrust 
ontstond en er op verschillende manieren met 
de situatie werd omgegaan. Er was behoefte aan 
regels en kaders, mensen wilden van mij horen 
wat ze moesten doen. Ik gaf toen aan: ‘joh, er 
zijn regels vanuit het RIVM, die volgen we, maar 
verder blijven we, zoals altijd, kijken naar wat 
nodig is per cliënt. Wat voor de één geldt, hoeft 
niet per se voor een ander te gelden. Die visie 
verandert niet door corona’. Voor mij was het 
logisch om vanuit wie we zijn en hoe we werken 
keuzes te maken. Het bleek dat sommigen dat 
toch ineens lastig vonden.’

Esther, locatiecoördinator in Deventer, herkent 
het verhaal van Heleen. ‘Ook bij ons hadden 
begeleiders bevestiging nodig. Ze vroegen dan 
aan mij of dat wat ze bedacht hadden wel paste 

bij de JP. De geen-bezoek-tenzij-regeling is daar 
een goed voorbeeld van. Die maatregel was 
natuurlijk best lastig te interpreteren. Mensen 
werden handelingsverlegen. Eerder zei ik dan: 
wat vind je zelf, wat zou je zelf doen? Dat was nu 
minder vanzelfsprekend.’

‘Onze visie op individueel 
wonen blijkt zo treffend’ 
Bij de JP werken we niet vanuit regels en protocollen, we bieden maatwerk. Toen we te maken 
kregen met corona moesten we ons aan allerlei regels houden. Door wie we zijn, waren we in 
staat ons aan te passen aan de situatie. We wisten de rust te bewaren en konden blijven doen 
wat nodig was. Hoe kijken we hierop terug? In gesprek wisselen collega’s van verschillende 
locaties ervaringen uit.

‘Ik snap die onzekerheid wel, hoor’, vervolgt 
begeleider Roelof. ‘Je bent bij de JP zelf 
verantwoordelijk voor de keuzes die je 
maakt, maar je wilt geen beslissing op 
eigen verantwoordelijkheid nemen en later 
meemaken dat een cliënt daardoor corona 
krijgt. Zoiets is best een zoektocht. Aan de ene 
kant blijf je je boerenverstand gebruiken, maar 
je moet ook voorzichtig zijn vanwege de kans 
op verspreiding. Dat maakt het lastiger om zelf 
keuzes te maken.’

Esther geeft aan dat corona voor onzekerheden 
zorgde, maar dat het ook creativiteit opleverde. 
‘We kwamen met z’n allen in een situatie 
terecht waarin niemand weet waar je goed 
aan doet. Dat bracht dilemma’s met zich 
mee’, zegt ze. ‘Zo zijn we geconfronteerd met 
de kwetsbaarheid van de gezinnen die we 
ondersteunen. Ik heb gezien dat wanneer 
scholen dichtgaan en ondersteuning vanuit 
logeerhuizen of bso’s wegvalt, dit veel impact 
heeft op een gezin. Want wat komt daar dan 
voor in de plaats? Ouders deden erg hun 
best, maar dit heeft veel gevraagd van de 
begeleiders.’

‘Aan de andere kant leverde het ook nieuwe 
energie op. We werden creatiever en waren 
in staat om nieuwe oplossingen te bedenken. 

Toen bij onze locaties veel cliënten niet 
meer naar dagbesteding konden, draaiden 
begeleiders bijvoorbeeld dagdiensten om zelf 
dagactiviteiten te kunnen organiseren. We 
zochten naar nieuwe mogelijkheden van een 
daginvulling.’

‘Ik zie nu ook wel de positieve kant van de 
situatie in, hoor’, reageert Heleen. ‘Het laat 
bijvoorbeeld ook zien dat we nog meer met 
elkaar moeten communiceren. En dat we ook 
tijd moeten maken om naar elkaars verhaal te 
luisteren. Ik zorgde er daarom voor dat ik nog 
meer beschikbaar was dan ik altijd al was. En 
dat ik luisterde naar waar mensen tegenaan 
liepen. Maar we moeten ook blijven wie we 
zijn. We werken bij de JP en dat betekent dat 
we individueel afspraken maken en doen wat 
nodig is. Daar blijven we ook in tijden van 
corona naar kijken.’

Heleen Veldwijk

Esther Bakker

Roelof Mensink

‘Wat voor de één geldt, 
hoeft niet voor een ander 
te gelden’

‘Het leverde 
ook nieuwe 
energie op’
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Welke inzichten hebben jullie opgedaan?
Anita, regiocoördinator: ‘We zijn een lerende 
organisatie, dat zie je nu ook weer. We worden 
elke dag weer een stukje professioneler. 
Corona zorgde ervoor dat we in een korte 
periode veel hebben geleerd. Zo startte ik 
gelijk die dinsdagavond na de persconferentie 
van Rutte al met digitale afspraken. Daar was 
ik altijd een beetje op tegen, want ik dacht 
dat dat niet sensitief genoeg was. Ik merkte 
echter al snel dat het zo ook prima werkte. 
Het is toch interessant dat je door zo’n situatie 
gedwongen wordt om nieuwe dingen aan te 
gaan.’

‘Ik heb ook gemerkt dat we nog meer 
teruggegaan zijn naar de basis, een thema dat al 
sinds 2019 heel actueel is binnen de JP’, vervolgt 
ze. ‘Wat is de bedoeling en wat is die basis? 
Wat is er nou écht nodig om iemand de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden? We werden 
er nu toe gedwongen om daar nog meer het 
gesprek met elkaar over te voeren.’

Heeft het jullie ook iets gebracht?
Heleen: ‘Het is goed om stil te staan bij wat 
corona ons ook heeft gebracht. Bij de JP 
kijken we heel erg naar wat een cliënt nodig 
heeft. Maar nu werd het ook echt zichtbaar. 
Wat gebeurt er als iemand niet meer naar 
dagbesteding gaat? Of niet meer op bezoek kan 
bij zijn ouders? Hoe reageert iemand daarop? 
En wat hebben we daarin te leren?’ Esther: ‘Zo 
bleek bij ons dat iemand die we ondersteunen 
zijn huis prima zelf kon schoonmaken. Hij 

had nu meer rust en tijd, waardoor deze 
vaardigheden ineens zichtbaar werden. Dat is 
echt een eye opener’.

Anita geeft aan dat de coronaperiode voor 
haar ook aantoonde dat de visie en de waarden 
van de JP zo passend zijn. ‘Onze visie op 
individueel wonen blijkt zo treffend. Wat was 
ik blij dat bij de JP de meeste mensen in een 
eigen appartement wonen, dat we individueel 
ondersteunen. En dat we dat nu dus gewoon 
konden blijven doen. Corona heeft me 
laten inzien dat we veel aankunnen door de 
organisatie die we zijn.’

‘Dat meer teruggaan naar het individuele 
is ook bij ons onverwacht goed gegaan’, 
zegt Roelof. ‘Bij ons op de locatie is het 
groepsproces namelijk nog wel aanwezig. 

We doen veel dingen samen, maar nu bleef 
iedereen ineens op z’n kamer. We dronken 
niet meer gezamenlijk koffie, maar brachten 
de koffie langs. En omdat verwanten 
wegbleven, gingen we bijvoorbeeld zelf een 
rondje met iemand fietsen.’

‘Voor mij als begeleider dacht ik toen wel 
even: is dit wel mijn ding? Het was een 
andere manier van ondersteunen en werken, 
maar dat was ook wel weer heel interessant. 
Ik heb ook gemerkt dat het veel cliënten goed 
deed, even wat minder prikkels. Dus voor 
zowel de cliënten als voor de medewerkers 
bracht het nieuwe inzichten. We gaan nu 
ook op onze locatie kijken hoe we meer naar 
individueel ondersteunen kunnen gaan. Wil 
iemand liever alleen op zijn kamer eten in 
plaats van met z’n allen aan tafel? Dan is dat 
prima.’

Hoe kwam de situatie over op de raad 
van toezicht?
De leden van de raad van toezicht hebben de 
situatie wat meer van een afstand bekeken en 
geven aan dat de JP in staat was om bij haar 
waarden te blijven. ‘Ik heb totaal geen paniek 
ervaren binnen de organisatie, maar heel veel 
rust’, zegt Jaap, lid van de raad van toezicht. 
‘Als leden van de raad van toezicht werden 
wij wekelijks op de hoogte gehouden van de 
situatie. Dat gaf direct al veel vertrouwen. Jullie 
communiceerden over hoe het er aan toe ging 
op de verschillende locaties en hoe er gekeken 
werd naar maatwerkoplossingen. Dat gaf ons 
rust. Het vertrouwen in de JP had ik altijd 
al, maar het werd in deze situatie weer extra 
bevestigd.’

Moniek, trainee bij de raad van toezicht (zie 
pagina 63), zegt daarop: ‘Ik vind het mooi om 
te zien hoe dicht de JP bij haar waarden is 
gebleven. Natuurlijk ontstaat er in het begin 
even wat spanning, maar dat is ook menselijk. 
Dat heb je als mens, dus ook als professional. 

‘Ik vind het mooi om te zien 
hoe dicht de JP bij haar 
waarden blijft’

Anita Story

‘Ik heb totaal geen spanning 
ervaren, maar rust’

Jaap van Dooren

Moniek Beltman



58 59

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Anita Story Regiocoördinator
Esther Bakker Locatiecoördinator bij Beyerinckstraat en Vijfhoek in Deventer
Heleen Veldwijk Locatiecoördinator bij Ugchelsegrensweg in Ugchelen
Jaap van Dooren Lid van de raad van toezicht
Moniek Beltman Trainee bij de raad van toezicht
Roelof Mensink Begeleider bij Reggeboog in Enter

Verhalen vanuit de bron

Cultuur en waarden vormen de kern van de JP. Om dat uit te dragen, maken we graag 
gebruik van verhalen. Die verhalen laten zien hoe we naar dingen kijken, hoe we handelen 
en hoe we leren. Kortom, verhalen zijn belangrijk voor ons. Daarom halen we ze op en 
horen we ze graag rechtstreeks van de mensen die erbij betrokken zijn. Op die manier komt 
de informatie vanuit de bron en gaat er zo min mogelijk nuance verloren in de overdracht 
ervan. Gesprekken met collega’s leveren dus veel op. De verhalen die verteld worden, zijn 
authentiek en doen iets met iemand. Vandaar dat dit soort verhalen ook een grote rol spelen 
in de dagelijkse besturing van de JP. Ze inspireren om keuzes te maken en zorgen dat we 
dicht bij de basis kunnen blijven.

‘Het is goed om stil te 
staan bij wat corona 

ons ook heeft gebracht’

Toch wisten jullie de rust te bewaren en 
jullie binnen de maatregelen aan te passen 
aan wat de cliënt wil en nodig heeft. Daar is 
vertrouwen voor nodig. Dat is er, heb ik wel 
gemerkt. Medewerkers kregen niet alleen het 
vertrouwen om te doen wat ze moesten doen, 
maar kregen en gaven het ook aan elkaar’.

‘Daarnaast heb ik ook echt geleerd hoe je met 
elkaar communiceert. Jullie bevragen elkaar, 
zijn open naar elkaar toe. Daar leer ik heel veel 
van. En dan kom je ook weer uit op dat stukje 
vertrouwen. Dat woord vat precies samen 
hoe de JP is en hoe je binnen de JP met elkaar 
omgaat.’
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De JP in tijden van corona

Dilemma’s en ervaringen
Het is inmiddels duidelijk dat corona nog lang bij ons blijft. Een mooi onderwerp 
van gesprek is hoe we de ondersteuning aan cliënten en het werk voor 
medewerkers zo organiseren dat het prettig is en werkbaar blijft. Hoe gaan we 
met dilemma’s om? Wat nemen we als positieve en als leerervaringen mee in ons 
dagelijkse doen en laten?

De beperkingen in het elkaar ontmoeten hebben andere inzichten gebracht in de manier van 
ondersteunen. Ingesleten patronen en ideeën werden door elkaar geschud. De overtuiging bijvoorbeeld 
dat je altijd fysiek naar cliënten toe moet gaan, bleek niet te kloppen toen medewerkers niet meer naar 
cliënten toe móchten gaan. Wat gebeurde er? De ander bleek vaak meer zelf te kunnen als begeleiders 
een stap terug deden. En ook beeldbellen was een prima alternatief voor een fysieke afspraak.

Sociale verwachtingen
Eén van de grootste veranderingen was de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en ontmoetingen 
met anderen te mijden. Een veel gehoorde reactie van mensen die ondersteuning krijgen was dat ze 
meer rust ervaarden. Een deel van hen gedijt daar goed op. Mensen die ondersteuning krijgen moeten 
regelmatig hard werken om sociaal ‘aangehaakt’ te blijven. Een basale vraag die door corona meer 
naar boven komt, is: wat vraagt het individuele wonen, het werken en het onderhouden van sociale 
contacten van de mensen die we ondersteunen? Het zou kunnen dat die belasting te hoog is. Ook dat 
verschilt uiteraard per individu. ‘Zo normaal als mogelijk is’ is dus ook voor iedereen anders. Soms zou 
het helpend kunnen zijn om de eisen die gesteld worden terug te brengen en te accepteren dat sommige 
dingen níet mogelijk zijn. Moeten we terug naar de erkenning van de beperking? Dit is een vraag die tot 
nadenken stemt.

Strikte bezoekregeling
Vanaf 24 maart 2020 hanteerden we een strikte bezoekregeling. Het uitgangspunt daarbij was ‘nee, 
tenzij’, wat neerkwam op geen bezoek op de locaties, tenzij dat in uitzonderlijke gevallen nodig was. 
Geen eenvoudige boodschap, maar wel één die nodig was. Ons uitgangspunt was vanaf het begin om de 
gezondheid van cliënten én medewerkers te beschermen. Vanaf 11 mei konden we de bezoekregeling 
in kleine stapjes versoepelen, waarbij het vraagstuk steeds blijft: hoe kunnen we de gezondheid van 
cliënten én medewerkers beschermen én de mogelijkheden voor cliënten om contact te hebben met 
anderen organiseren? Het betekent concreet dat sommige dingen bij de ene persoon wel kunnen/
mogen/verantwoord zijn en bij de ander niet. Dat kan onduidelijkheid en onrust opleveren. Het vraagt 
van medewerkers om zelf na te denken, af te wegen, keuzes te maken en daarvoor te staan, terwijl 
het voor de ontvangers van de boodschap soms moeilijk te begrijpen is. Het voelt niet voor iedereen 
natuurlijk om die ongelijkheid te erkennen en daarnaar te handelen. Dit vraagstuk zal de aankomende 
tijd actueel blijven en ons voor dilemma’s blijven stellen.

Neem de tijd om stil te staan …

Hoe ga jij om met het dilemma dat Roelof beschrijft? Wie of wat kan je daarin 
helpen?

Wat deden we goed?
   Snel kunnen aanpassen aan een nieuwe, onbekende 
situatie

   Flexibiliteit en creativiteit tonen
   Terug naar de basis, wat heeft iemand écht nodig in de 
ondersteuning?

   Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen

Waar hebben we wat te leren?
   Vooral in onzekere, onbekende situaties als corona is het 
belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, elkaar aan te 
spreken. Dat zorgt voor duidelijkheid

   Ook als je niet door de situatie ‘gedwongen’ wordt, kun je 
proberen dingen anders te doen 

GROEI & LEREN

‘Je bent bij de JP zelf 
verantwoordelijk voor de keuzes die je 

maakt, maar je wilt geen beslissing op eigen 
verantwoordelijkheid nemen en later meemaken 

dat een cliënt daardoor corona krijgt. Zoiets 
is best een zoektocht.’  

Roelof Mensink, begeleider

Over aanspreekbaarheid?
Elkaar aanspreken is niet altijd makkelijk. Wat maakt dat dat – in sommige gevallen – zo lastig is? 

Wat kun jij doen om te zorgen dat elkaar aanspreken meer een vanzelfsprekendheid wordt? 

Voorwaarden voor het 
geven van feedback:

•  Een sfeer van vertrouwen 
tussen degene die 
feedback krijgt en degene 
die feedback ontvangt

•  Beide ‘partijen’ hebben 
het gevoel dat de 
feedback een belangrijk 
hulpmiddel is om 
de communicatie te 
verbeteren

•  De bereidheid hebben om 
van elkaar te leren
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‘ Vertrouwen, daar 
draait het om’

‘ Ik leer van de JP hoe 
je met elkaar moet 
communiceren’

Kwaliteit van intern 
toezicht en dialoog
Cultuur en waarden
De JP is een waardengeoriënteerde organisatie. 
Cultuur en waarden vormen onze kern. Ze bepalen 
wie we zijn en hoe we ons gedragen, hoe we 
samenwerken en wat daarin nodig is. We werken 
vanuit de volgende waarden:

•  Aanspreekbaarheid
• Eigenaarschap
•  Leervermogen
•  Professionaliteit
•  Transparantie
•  Vertrouwen

We hebben het met elkaar over wat deze waarden 
voor ons betekenen. Door daarover in gesprek te 
gaan, zijn we voor iedereen open en transparant.

Jij maakt de JP en zeggenschap
Eigenaarschap is één van de waarden van de JP 
en een belangrijk uitgangspunt als het gaat om 
zeggenschap. Voorheen gingen we in dit kader in 
gesprek met de ondernemingsraad. Nu benutten 
we daarin de inzichten en kwaliteiten van álle 
medewerkers, want samen zijn we verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van arbeid, dienstverlening 
en middelen. In 2018 zijn alle medewerkers 
uitgenodigd om in gesprek te gaan over 
ontwikkelingen binnen de JP in de breedste zin van 
het woord. In 2019 stond het thema professionele/
persoonlijke ontwikkeling en training centraal. 
De uitgesproken inzichten, wensen, signalen en 
dromen zijn een waardevolle opbrengst voor het 
verder vorm geven van deskundigheidsbevordering 
binnen de JP.

Interne audits
In de eerste helft van 2019 waren er 15 interne 
audits. Al langere tijd merken we dat de interne 
audits ons niet datgene brengen wat we voor 
ogen hebben. We willen graag dat medewerkers 
vanuit zichzelf gemotiveerd zijn en stappen zetten 
om ‘buitenstaanders’ te betrekken bij hun werk 
en bij de dilemma’s die ze daarin ervaren. De 
praktijk wijst echter uit dat de interne audits daar 
onvoldoende aan bijdragen. Daarom is besloten 
hiermee te stoppen.

Wij willen wél het ‘goede gesprek’ over de kwaliteit 
van dienstverlening blijven voeren en hielden 
daarom met medewerkers van verschillende 
locaties gesprekken over wat ons helpt bij het leren 
en verbeteren. Wat dat aan concrete acties van ons 
vraagt zal in de loop van 2020 duidelijk worden.

Externe visitaties
In 2019 zijn op 11 locaties (8 in 2018) visitaties 
gedaan door verschillende externe partijen, 
waaronder LSR en Triqs. Onderzoeksvragen waren 
onder meer:

•  Hoe ervaren mensen die ondersteuning krijgen 
het werken zonder vaste tijden/‘agendaloos 
werken’?

•  Hoe kunnen mensen vanuit gezamenlijke 
interesses, talenten en vanuit de gevoelswereld 
netwerken vormen met andere mensen?

•  Welke kwaliteiten zijn er binnen het team en 
hoe kunnen we daar beter gebruik van maken?

•  Hoe kunnen doeners en denkers in het team 
elkaar versterken?

Raad van toezicht (rvt)
Zoals er diversiteit is in mensen die we 
ondersteunen en in medewerkers, zo is er ook 
diversiteit in leden van onze rvt: mensen met 
verschillende achtergronden, die zich kunnen 
vinden in de waarden en de werkwijze van de JP.

Om goed verbonden te zijn met de JP als geheel en 
gevoel te houden met medewerkers en mensen die 
we ondersteunen gaan leden van de rvt met elkaar 
en met mensen binnen en buiten de JP in gesprek. 
Ontmoetingen, zowel fysiek als digitaal, vormen 
daarbij de basis.

De leden voeren gesprekken met onder andere de 
bestuurder en andere mensen uit de organisatie 
over dilemma’s, waarnemingen en spanningen. 
In die dialoog vinden we elkaar. De leden gaan uit 
van gelijkwaardigheid. In onze optiek kunnen zij 
alleen toezicht houden als ze zelf open staan voor 
‘toezicht’ door andere leden uit de organisatie, 
wederkerig toezicht dus.

Traineeprogramma rvt
Om (jonge) mensen een kans te bieden zich te 
ontwikkelen binnen de wereld van toezichthouden 
hebben wij met 4 andere organisaties in zorg en 
welzijn een tweejarig traineeship opgezet.

Iedere trainee participeert het eerste jaar in één 
van de raden van toezicht en heeft het tweede jaar 
een vervolg bij nog twee raden van toezicht. De 
trainees nemen volledig deel, zonder uitsluitingen.

Het traineeship is een leertraject voor zowel 
de trainees als de zittende raden van toezicht. 
Collega-trainees en raden van toezicht ontmoeten 
elkaar, reflecteren en delen verwachtingen 
en ervaringen gedurende het hele traject. Het 
traineeship wordt gefaciliteerd met opleiding, 
intervisie, mentorschap en een vergoeding.

Accountants
De accountants toetsen jaarlijks de jaarrekening 
van de JP en onze interne processen. Daarbij 
hebben ze in het bijzonder oog voor onze 
cultuurelementen en soft controls. Dit doen ze 
door in gesprek te gaan op locaties van de JP.

Kennis delen tijdens werkbezoeken
Regelmatig krijgen we de vraag hoe de JP in 
elkaar zit, wat onze werkwijze is en welke effecten 
dat heeft. Tijdens een werkbezoek gaan we in 
gesprek over dit soort vragen, delen we onze visie 
en werkwijze en laten we zien hoe het ook kan. 
Daarnaast leren we van de vragen en ervaringen 
van de bezoekende organisatie. In 2019 zijn er zo’n 
15 werkbezoeken geweest.

Het verhaal van de JP
We vinden het belangrijk dat mensen de 
geschiedenis kennen. Zo begrijp je sommige 
keuzes en/of gebeurtenissen in het heden beter 
en krijg je inzicht in hoe onze manier van werken 
ontstaan is. Om die reden zijn we eind 2019 in 
gesprek gegaan met Frida te Veldhuis. Zij was van 
1964 tot 1995 verbonden aan de voorgangers van 
de JP. Ze was onder meer 12 jaar directeur. De 
huidige directeur/bestuurder Ruud Klarenbeek 
zocht haar op en we tekenden hun gezamenlijke 
verhaal op. Dit zal zijn weg vinden binnen de 
organisatie.

‘ Het individueel kijken naar 
maatwerk spreekt me enorm 
aan’

‘ Mensen zoeken 
elkaar op en 
blijven met elkaar 
in contact’  
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Je kind niet mogen bezoeken, 
tenzij… Het was voor de JP geen 
eenvoudige boodschap om te 
geven, maar wel één die tijdelijk 
nodig was. Het zorgde ervoor dat 
ouders in veel gevallen op zoek 
gingen naar andere manieren 
van contact houden met hun 
kind. Hoe gingen verwanten 
daar mee om? Op de volgende 
pagina’s lees je welke keuzes de 
ouders van Erik en Inge maakten 
en hoe de periode voor hen is 
verlopen.

‘We hadden 
het er gewoon 
mee te doen’

Twee families over het contact 
met hun kind tijdens corona
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Terug naar zijn ouders
Gerard en Carla zijn de ouders van Erik. 
Ze zijn erg betrokken bij zijn leven en de 
ondersteuning die hij daarbij krijgt. Nadat 
ze van locatiecoördinator Hanneke hoorden 
wat de opties waren in verband met de 
aangescherpte coronaregels zijn ze met Erik 
in gesprek gegaan. ‘We hebben eerst aan Erik 
gevraagd wat hij zelf graag wilde. Thuis blijven 
of tijdelijk bij ons komen wonen’, vertelt zijn 
vader.

‘Hij wilde in eerste instantie graag thuis 
blijven. Dat was natuurlijk prima. We hebben 
hem wel uitgelegd dat er dan niemand op 
bezoek mocht komen en dat hij overdag ook 
niet meer naar dagbesteding kon. Later belde 
hij op en zei hij dat hij toch naar ons toe 
wilde. Hij was bang dat het een beetje saai zou 
worden. Daar waren we heel blij mee, want dat 
wilden we zelf ook graag.’

Uiteindelijk heeft Erik bijna 4 maanden bij zijn 
ouders gewoond. Zijn familie heeft erg genoten 
van die periode. ‘We zouden het zo weer 
doen’, zegt Carla. ‘Het is supergoed gegaan. 
We zijn met z’n drieën op vakantie geweest 
en zijn broer, zus en neefjes en nichtjes 
kwamen regelmatig op bezoek. Hij vierde 
zijn verjaardag bij ons en af en toe fietsten we 
even naar zijn huis om de post op te halen. Hij 
houdt erg van gezelligheid, dus voor hem en 
voor ons was dit een goede keuze.’

Er samen achter staan
Hanneke geeft aan dat ze het best moeilijk 
vond om de ouders een keuze voor te moeten 
leggen. ‘Dat ik ze moest vertellen over de 
bezoekregeling en welke gevolgen dat had, was 
niet makkelijk. We waren net 3 weken met z’n 
allen verhuisd naar deze locatie en we hadden 
er zin in. Bovendien was de locatie hiervoor 
altijd een ouderinitiatief geweest en nu moest 
ik die ouders ineens gaan vertellen dat ze niet 
meer mochten komen of hun kind moesten 
ophalen. We zijn bij de JP niet van de strikte 
regels, maar nu moesten we het er mee doen. 
Dat waren we niet gewend.’

‘Gelukkig reageerden ouders heel begripvol op 
de situatie en zijn er goede keuzes gemaakt’, 
vertelt Hanneke. ‘We hebben veel contact met 
verwanten gehouden en gesproken over de 
mogelijkheden. Uiteindelijk is het de keuze 
van de mensen die we ondersteunen en hun 
verwanten. Als zij er samen achter staan, is het 
een goede keuze.’

Elke avond beeldbellen
Ook Inge woont op de Katerskamp. Inges 
moeder Lucie en haar partner Rein maakten 
de keuze om Inge in haar appartement te 
laten blijven. Ze hielden contact met elkaar 
via beeldbellen. ‘Voor ons was dit de meest 
logische keuze. Mijn werk gaat natuurlijk 
ook gewoon door, dus ik kon de zorg niet zo 
makkelijk overnemen. Bovendien behoort Rein 

Erik (41) en Inge (38) wonen sinds kort bij de Katerskamp. Ze woonden net 3 weken in hun 
nieuwe appartement toen de strikte bezoekregeling inging. Hun ouders stonden voor een keuze: 
haal ik mijn zoon of dochter naar huis of blijft mijn kind op de locatie terwijl ik er niet heen mag?

‘Tijdens het 
FaceTimen was Inge 

vaak verdrietig’

‘Ik ben gaan voorlezen, 
dat vond ze fijn’
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tot een risicogroep en stel dat we ziek waren 
geworden? Dan hadden we niet meer voor 
haar kunnen zorgen en had ze ook niet terug 
naar huis gekund. Gelukkig hadden we haar 
appartement net klaar en door de aangepaste 
badkamer kon ze zich thuis ook lichamelijk 
gezien beter redden dan bij ons.’

Omdat Inge thuis bleef wonen, hebben Lucie 
en Rein haar een aantal weken niet kunnen 
zien. Na een paar weken mochten ze wel 
weer bij haar op bezoek komen. Zij zaten dan 
buiten op het terras en Inge bleef binnen in 
haar eigen kamer. ‘Dat je niet naar je kind 
kunt, is natuurlijk niet leuk’, zegt Lucie. ‘Maar 
net zoals de rest van Nederland hadden we 

het er gewoon mee te doen. We hebben elkaar 
elke dag gesproken via FaceTime. Eerder 
deden we dat altijd al op woensdagavond, 
maar nu dus elke dag. Inge is heel gevoelig 
en kan snel van slag zijn als er iets gebeurt 
wat ze niet leuk vindt of als ze de situatie 
niet overziet. Ze heeft daarom de behoefte 
om gebeurtenissen te ventileren, dus dat 
dagelijkse contact deed haar goed. Ook 
hadden we wekelijks telefonisch contact met 
haar begeleider. Het was fijn om korte lijnen 
te houden. Eventuele problemen konden we 
zo goed aanpakken.’

Het was niet zozeer Inges gezondheid waarover 
Lucie zich zorgen maakte, maar ze heeft wel 
gezien dat haar dochter moeite had met de 
situatie rondom het thuis moeten blijven. 
‘Dat haar dagbesteding en activiteiten als 
even een boodschapje doen wegvielen, was 
voor haar niet makkelijk. Ook woonde Inge 
net in een eigen appartement waar bepaalde 
zaken anders geregeld waren dan in haar oude 
woning. Het was dus erg veel voor haar in één 
keer. Ze gaf aan dat haar hoofd vol zat en dat ze 
het ook lastig vond om te bedenken wat ze elke 
dag moest doen. Het waren lange dagen voor 
haar. Onze gesprekken stokten daardoor soms 
ook, omdat ze weinig meemaakte. Tijdens 
het FaceTimen was ze vaak verdrietig. Op een 

‘Erik houdt van 
gezelligheid, dus 

dit was een goede 
keuze’

‘Het 
dagelijkse 
contact deed 
haar goed’
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gegeven moment ben ik haar gaan voorlezen, 
dat vond ze fijn. Ik denk dat we wel 3 boeken 
hebben uitgelezen.’

Weer meer sociaal contact
Inmiddels woont Erik weer thuis en hebben 
Erik en Inge hun normale ritme weer 
opgepakt. ‘We moesten wel wennen dat hij 
weer terugging naar zijn eigen appartement. 
Maar ook deze verandering ging heel goed. We 
zijn er heel trots op dat hij dit allemaal zo goed 
heeft opgepakt’, zegt zijn moeder.

‘Ook Inge is heel blij dat ze weer naar 
dagbesteding kan en weer naar buiten mag. 
Ze heeft dat echt gemist’, zegt Lucie. ‘Toen we 
naar haar toe mochten, zijn we gelijk met haar 
naar buiten gegaan, even een ijsje halen. En 
ze is inmiddels ook weer een weekend bij ons 
geweest. Het sociale contact dat ze nu weer 
heeft, doet haar goed.’

Over de Katerskamp

Erik en Inge wonen allebei in een appartement bij de Katerskamp in Voorthuizen. Hier 
ondersteunen we 12 mensen bij hun leven. De begeleiders ondersteunen onder andere 
bij wonen, werk, invulling van vrije tijd en sociale contacten. Kijk voor meer informatie op 
jpvandenbent.nl/locaties/katerskamp.

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Carla Jolink  Moeder van Erik
Gerard Jolink  Vader van Erik
Lucie Harreman Moeder van Inge
Hanneke Wissing Locatiecoördinator bij de Katerskamp in Voorthuizen
Op de foto op pagina 64/65 staan van links naar rechts Lucie, Rein en Inge. Hanneke, Erik, Carla en Gerard kozen 
ervoor om niet op de foto te gaan.

De ouders van Erik waren heel open 
in hun communicatie richting hem. Ze 
gaven hem opties en legden de gevolgen 
voor. Hoe transparant en zonder oordeel 
ben jij in je communicatie?

Wat deden we goed?
   Kunnen omgaan met allerlei verschillende 
oplossingen die passen bij de mensen die 
ondersteuning krijgen

   Open en transparant zijn richting verwanten 
over de coronasituatie

   Regelmatig contact houden met verwanten

Waar hebben we wat te leren?
   Hoe zouden mensen die ondersteuning 
krijgen van de JP en hun verwanten nog op 
andere manieren contact met elkaar kunnen 
houden?

   Stel, de bezoekregeling wordt opnieuw 
aangescherpt: wat kunnen we mensen 
bieden om de dagen door te komen?

GROEI & LEREN

Neem de tijd om stil te staan …

‘Erik wilde in 
eerste instantie graag thuis 

blijven. Dat was natuurlijk prima. 
We hebben hem wel uitgelegd dat er 

dan niemand op bezoek mocht komen 
en dat hij overdag ook niet meer naar 

dagbesteding kon. Later belde hij 
op en zei hij dat hij toch naar 

ons toe wilde.’ Gerard Jolink, 

vader van Erik

Meer weten over transparantie?
Blader eens door de praatwaaier en beantwoord voor jezelf of met je team de vragen die in de 

waaier genoemd staan.

Dilemma’s bij vraaggericht 
werken

Bij de JP is vraaggericht werken belangrijk 
in de ondersteuning. Het doel is om de 
dienstverlening te laten aansluiten bij 
de individuele ondersteuningsvraag. Om 
iemands vraag centraal te kunnen stellen, is 
je eigen professionele inbreng van belang. 
Maar wat is vraaggericht werken als je ziet 
dat iemand meer ondersteuning nodig heeft 
dan hij wil aanvaarden? Of als iemand iets wil 
waarvan jij je als begeleider afvraagt of dit wel 
goed voor hem is?
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De verhalen van cliënten, verwanten, 
medewerkers en samenwerkingspartners 
laten zien dat we, in de meeste gevallen, 
de basis goed op orde hebben. Ze geven 
verder ook aan dat we niet altijd het juiste 
antwoord op het gevraagde moment 
hebben. En dat we continu blijven leren. 
Het leven van mensen en hun omgeving 
is dynamisch, daar passen wij ons op 
aan. Wat zeggen de verhalen over wie 
we zijn en wat we te leren hebben? Op 
de volgende pagina’s lees je een korte 
weergave van onze reflectie op deze 
vragen.

‘Soms 
moet je 
accepteren 
dat goed 
goed 
genoeg is’

Medewerkers reflecteren 
op de verhalen

Hilda Louis met op de voorgrond Karin Damen
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Welke inzichten heeft corona ons 
gebracht?
Doen wat nodig is, individueel ondersteunen 
en maatwerk bieden: het is de essentie van ons 
werk. We concluderen dat we ons daar door 
corona nog meer bewust van zijn geworden. En 
dat we daarin ook nog iets te doen hebben.

‘Je leest het in alle verhalen terug hè, hoe 
belangrijk maatwerk is en dat we moeten 
blijven kijken naar het individu’, zegt 
locatiecoördinator Hilda. ‘Dat zie je bijvoorbeeld 
goed bij Maickel (lees zijn verhaal op pagina 46). 
Hij wil dat je gewoon normaal met hem omgaat 
en hem begeleidt op een manier die bij hem 
past. Je ziet dat we ook in de coronaperiode in 
staat waren om maatwerk te blijven bieden. Wat 
nu allemaal is gebeurd, is nog nooit eerder zo 
gebeurd. Maatwerk bieden is zo belangrijk, daar 
ben ik me nog meer bewust van geworden.’

‘We hebben door corona inderdaad nog 
scherper gezien wat iemand nodig heeft’, zegt 
Tanja, stafmedewerker. ‘Maar als je een half jaar 
geleden aan mij had gevraagd wat we bij de JP 
doen, had ik precies hetzelfde gezegd. We doen 
wat nodig is. Wat maakt het nu anders?’

‘Ik denk dat we een verdiepingsslag hebben 
gemaakt’, zegt gedragskundige Margreet. ‘We 
ondersteunen altijd al individueel, maar door 
corona zijn we nog een laagje dieper gaan kijken. 
Waar liggen nou echt iemands behoeften?’ Hilda: 
‘Corona heeft ons wakker geschud. Sommige 
mensen bloeiden echt op door de rust, terwijl we 

hiervoor dachten dat het toch ook goed met ze 
ging. Dan is er dus toch een andere manier van 
ondersteunen nodig. Dat opent je ogen.’

‘Dat is voor mij ook een eye opener geweest’, 
zegt Jeroen, assistent begeleider. ‘Bij één van 
onze cliënten bleek dat minder vaak naar 
dagbesteding gaan ervoor zorgde dat haar 
spreekwoordelijke emmer – die eigenlijk té vol 
zat – leger raakte. Ze werd er echt een leuker 
mens van. Daardoor gaan wij nu heel praktisch 
kijken of we het zo voor haar kunnen regelen 
dat ze een dag minder kan gaan werken.’

‘Ik zie dat bij ons ook. Met de cliënten die minder 
vaak of op een andere manier ondersteuning 
kregen, ging het niet per se slechter’, zegt 
begeleider Karin Bijl-Schoots. ‘We hebben 
daarom bij sommigen ook besloten om de 
ondersteuning af te bouwen. En sommigen geven 
het ook wel zelf aan: dit hoeft van mij niet meer.’

‘We zien dus dat sommige cliënten het beter 
hebben gekregen sinds de maatregelen rondom 
corona’, zegt Karin Damen, lid van de raad van 
toezicht. ‘Betekent dat dat we het anders zouden 
moeten doen? Dit vind ik best een spannend 
gegeven.’

Hoe kunnen we patronen doorbreken?
Ruud, directeur/bestuurder: ‘Zeggen we hiermee 
dat we eigenlijk vastzitten in patronen?’ ‘Absoluut. 
En ook in verwachtingen’, zegt Margreet. ‘We 
verwachten vaak dat cliënten zich ontwikkelen. 
Daar zijn de ondersteuningsplannen in veel 

‘We maakten een 
verdiepingsslag’
In een bijeenkomst met een aantal medewerkers van de JP reflecteerden we op de verhalen 
in dit kwaliteitsdocument. Ze bieden handvatten om met elkaar in gesprek te blijven over wat 
voor ons de essentie is. Wie zijn we? Wat doen we? En wat hebben we nog te leren?

Jeroen Biesterbos met op de achtergrond Ruud Klarenbeek
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‘Soms moet je 
accepteren dat wat je 
op dat moment beslist 
de juiste keuze is’

 Van links naar rechts: Karin Damen, Ruud Klarenbeek, Jeroen Biesterbos, Margreet Charisius, Tanja Scholten en Ineke Overkempe
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gevallen ook op gericht. Wat zijn de doelen? Maar 
nu zien we dat de basis op orde is en dat dat ook 
goed is. Sterker nog, dat het soms beter is om een 
stapje terug te doen.’

Regiocoördinator Ineke: ‘Vóór corona dachten 
we altijd dat verandering tijd kost. Nu zag je 
dat we ingrijpende veranderingen gewoon 
accepteerden. We werden creatiever en lieten 
randzaken nog makkelijker vallen. Alles wat 
we deden, werd gericht op dat wat cliënten 
echt nodig hadden. Daar kwam dus nog meer 
maatwerk bij kijken, dat lees je ook terug in de 
verhalen. We hebben hierdoor dus nog beter 
gezien wat mensen echt nodig hebben.’

Tanja: ‘Wat vraagt dat van ons als professionals? 
Wat hebben we hierin te leren?’ Karin Bijl-Schoots 
antwoordt: ‘Dat vraagt om nog meer het gesprek 
met cliënten aan te gaan. Waar heb jij nou echt 
behoefte aan? Hoe zit je in je vel? Dat is soms lastig 
om te vertellen, maar dan is het aan ons om goed 
te observeren en in gesprek te gaan met elkaar 
over wat we opmerken. Dat is een proces.’

‘Precies. Het is mooi als je de cliënt mee kunt 
nemen in zijn eigen film’, zegt Hilda. ‘Chantal 
(lees haar verhaal op pagina 6) kon groeien 
omdat de begeleiders haar continu meenamen 
in de stappen die ze wilden zetten. En bij 
Maickel zie je dat je strijd krijgt als je zelf al 
een beslissing neemt zonder hem daarin mee 
te nemen. We moeten de cliënt meenemen 
in besluiten die invloed hebben op zijn eigen 
leven en niet te veel zelf gaan invullen. Je voegt 
toe waar nodig, maar je moet er niet overheen 
stappen. Het is hun leven.’

Mogen we fouten maken?
De verhalen laten zien dat het ook wel eens 
schuurt. Dat niet alles perfect gaat en dat we 
keuzes maken die niet altijd aansluiten. Iets wat 
we bewust delen met anderen. Vinden we dat 
we fouten mogen maken?

‘Waarnemen, Aansluiten en Toevoegen, dat 
is wat we bij de JP doen. Maar we zijn geen 

allesweters’, zegt Karin Bijl-Schoots. ‘Het is niet 
erg om fouten te maken, dat is menselijk. Als je 
elkaar maar durft te wijzen op de dingen die niet 
goed gaan. Door te reflecteren, blijf je leren. In 
het begin was ik bang om fouten te maken, maar 
ik heb ervaren dat je altijd weer de kans krijgt om 
het de volgende keer beter te doen.’

‘Ik vind het mooi dat de verhalen tot discussie 
kunnen leiden. Werk je binnen een protocol, dan 
krijg je bijna geen kans iets fout te doen hè’, vult 
Jeroen aan. ‘Creatieve mensen maken veel meer 
fouten dan minder creatieve mensen. Door te 
leren van de keuzes die je maakt, zie je in hoe het 
ook anders kan. Daar handel je dan de volgende 
keer naar. Daar leer je uiteindelijk het meest van.’

Christel: ‘Dat vond ik mooi aan het verhaal van 
moeder Pascal (lees haar verhaal op pagina 26). 
Er werd een appèl gedaan op een protocol en dat 
ging scheef. Maar toen iemand echt met haar 
het gesprek aanging, naar haar luisterde en haar 
vertrouwen gaf, kwam het wel weer goed. Door 
vertrouwen te geven, konden we blijven doen wat 
nodig is. Ook al ging het in het begin mis’.

Ruud: ‘Mag iets ook heel beroerd zijn? Als we 
kijken naar het verhaal van Yvonne (zie fragment 
op pagina 16), vinden we het dan moeilijk om 
dit soort situaties bespreekbaar te maken?’ ‘Dat 
is inderdaad een lastige situatie’, reageert Karin 
Bijl-Schoots. ‘Maar dat soort verhalen moeten we 
juist wel blijven vertellen. Wij ondersteunen bij 
leven, en dit is ook het leven.’ Karin Damen: ‘Dit 
verhaal laat zien hoe de maatschappij is. En wat 
in de maatschappij speelt, speelt ook bij de JP. Je 
kunt in zo’n situatie geen goede keuze maken, dat 
bestaat niet’.

Tanja: ‘Soms moet je accepteren dat wat je 
op dat moment beslist de juiste keuze is. Je 
maakt je beslissing op basis van de ervaringen 
en de informatie die je dan hebt. Soms moet 
je accepteren dat goed goed genoeg is. De 
uitkomst is misschien niet altijd fijn, maar een 
betere keuze had je op dat moment niet kunnen 
maken. Zo blijven we leren.’

‘Er werd een appèl gedaan 
op een protocol en dat ging 
scheef’

Margreet Charisius
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De JP in tijden van corona

Wat willen we behouden?
Voorzichtig kijken we naar dat wat corona ons – naast afstand, verdriet en 
dilemma’s – óók gebracht heeft. Wat kunnen en willen we behouden in ons 
dagelijks werk? We kunnen concluderen dat we met alle medewerkers van de JP 
constructief bezig zijn om binnen de mogelijkheden nieuwe wegen te bewandelen 
die wellicht ook ‘na corona’ een plek krijgen.

In 2019 maakten we een start met een aantal thema’s die tijdens corona uiterst actueel bleken. Zo 
was ‘de basis op orde’ een thema waar we met elkaar aan werkten. De nadruk lag daarbij op de pijler 
‘kwaliteit van middelen’, waarbij vooral het financiële plaatje van de locaties en de organisatie als 
geheel tegen het licht werd gehouden. In de coronaperiode maakten we daar een verdiepingsslag op: de 
gesprekken met en het werken met mensen die ondersteuning krijgen van de JP ging steeds meer terug 
naar eenvoud, naar dat wat iemand écht nodig heeft. Wat is iemands basis? Wat staat ons te doen om 
deze persoon passende ondersteuning te bieden? Het woord ‘maatwerk’ krijgt hiermee nog meer inhoud.

Toekomst interne deskundigheidsbevordering
In mei 2020 werd duidelijk dat bijeenkomsten met grote(re) groepen voorlopig niet mogelijk zijn. We 
hebben op dat moment besloten alle JP-brede trainingen tot en met het einde van 2020 te annuleren. In 
2019 maakten we al een start om op een andere manier naar het onderwerp ‘deskundigheidsbevordering 
van medewerkers’ te kijken. In dat jaar stonden de ‘Jij maakt de JP-bijeenkomsten’ (zie pagina 62) voor 
alle medewerkers namelijk in het teken van ontwikkeling. We hebben de ontstane situatie aangegrepen 
om onze bekende manier van deskundigheidsbevordering los te laten en een verdiepingsslag te maken 
door op zoek te gaan naar andere vormen die nog beter aansluiten op individuele behoeften van 
medewerkers.

Anders werken
Door corona hebben medewerkers andere vormen van communicatie ervaren. Na een paar weken 
hebben we MS Teams beschikbaar gemaakt voor iedereen binnen de JP om het digitaal overleggen 
te vergemakkelijken. We merken dat er veel positieve reacties komen op het op deze manier van 
elkaar ontmoeten. Gesprekken, vergaderingen en overleggen verlopen efficiënter en gestructureerder, 
deelnemers zijn meer gefocust en er is minder ruis. Daarbij zijn afspraken flexibeler in te plannen, omdat 
mensen makkelijker vanuit allerlei verschillende plekken bij elkaar kunnen komen. Tenslotte komen 
medewerkers erachter dat veel overleggen die altijd gehouden werden eigenlijk niet nodig blijken te zijn. 
Uiteraard is in bepaalde gevallen juist de fysieke aanwezigheid van mensen helpend, omdat je meer kunt 
‘proeven’ van wat er speelt. Bij beide ontmoetingsvormen gaat het in de basis over de kwaliteit van het 
contact, de verbinding die je in dat contact met elkaar aangaat.

Dit zijn de deelnemers aan het gesprek

Christel Mulder Consulent secretariaat
Hilda Louis  Locatiecoördinator bij Lupinestraat en BSO in Hengelo
Ineke Overkempe Regiocoördinator
Jeroen Biesterbos Assistent begeleider bij Noorderkoeslag in Wijhe
Karin Bijl-Schoots Begeleider bij Grote Brugse Grintweg in Tiel
Karin Damen  Lid van de raad van toezicht
Margreet Charisius Gedragskundige
Ruud Klarenbeek Directeur/bestuurder
Tanja Scholten Stafmedewerker

‘Door te reflecteren, 
blijf je leren’

Karin Bijl-Schoots met op de achtergrond Ineke Overkempe
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Kwaliteit van middelen
Cliëntaantallen per financieringsbron in %

Totaal inkomsten per financieringsbron in %

• WLZ          • Jeugdwet          • WMO          • GGZC          • Forensisch          • PGB

2019 2018 2017

42,9

10,6

31,9

3,2
1,3

10,1

41,7

11,2

32,7

1,5

1,4
11,5

41,3

11,0

34,6

1,2
1,2

10,6

2019 2018 2017

70,9

9,0

6,2

4,9

2,6
6,4

69,5

8,2

6,8

5,2

3,2
7,1

70,0

7,7

6,6

5,4

2,1
8,2

Wat zeggen deze diagrammen ons?
Het is interessant om te bekijken hoe de twee cirkeldiagrammen zich tot elkaar verhouden. Wat zien we 
gebeuren? Is er een trend waarneembaar?

We zien bijvoorbeeld dat we binnen de WLZ met zo’n 42% van de cliënten zo’n 70% van de inkomsten 
binnenkrijgen. Juist het omgekeerde geldt voor de WMO, waar mensen veelal ambulant begeleid worden: 
met zo’n 33% van de cliënten krijgen we zo’n 8% van de inkomsten binnen.

Voor de JP is de ondersteuningsvraag leidend en niet de vorm van financiering. We werken vanuit de vraag van 
de cliënt en zijn/haar wensen en mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt om voor iemand te doen wat nodig is.

Tenslotte zien we in 2019 een relatief grote toename in cliënten vanuit de GGZC.

Experiment ‘vernieuwend verantwoorden’

In 2019 heeft de JP een aanvraag gedaan om deel te kunnen nemen aan het experiment ‘vernieuwend 
verantwoorden’. Het is ons doel om daarmee tot een continu en transparant sturings- en 
verantwoordingsproces te komen, een proces dat aansluit bij onze dagelijkse praktijk. Daarnaast is 
het ons streven om op één manier te verantwoorden in plaats van voor alle belanghebbenden aparte 
verantwoordingsdocumenten te maken.

Deze manier van verantwoorden sluit aan op de interne sturing binnen de JP. Het leidt tot een 
administratieve lastenverlichting en tot het sneller beschikbaar komen van informatie.

Een onderdeel van ons experiment is dat we naar een vereenvoudigde jaarrekening willen en dat we deze 
jaarrekening integraal onderdeel willen maken van onze pijler Kwaliteit van middelen.

Hieronder vind je een aantal cijfers uit de jaarrekening, die inzicht geven in de continuïteit van de JP. Het 
volledige jaarverslag is te vinden op www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx.

Jaarrekening 2019 2018  2017

Opbrengsten:  € 130,1 miljoen € 127,4 miljoen € 125,0 miljoen
Kosten:  € 128,6 miljoen € 123,9 miljoen  € 120,3 miljoen
Resultaat:  € 1,5 miljoen € 3,5 miljoen € 4,7 miljoen

Waar besteden we dat geld aan?

Belangrijkste kosten in € (miljoen)

• 2019          • 2018          • 2017 

Personeelskosten Huisvestingskosten, 
locaties, etc.

Overige kosten, 
waaronder ICT

17,5      16,3      16,2  10,6       11,2      11,6100,5     96,5      92,2

Personeelskostenratio

Van elke € 100 die we ontvangen, gaat 
€ 77,30 naar de inzet van medewerkers. 
Onze personeelskostenratio is:

2019: 77,3%
2018: 75,8%
2017: 73,8%
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Vreemd vermogen, eigen vermogen en solvabiliteit

De JP heeft geen vreemd vermogen. Dat betekent dat we geen kredieten en leningen hebben. We hebben wel 
eigen vermogen. Het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen geeft inzicht in hoeverre de JP in 
staat is om op een bepaald moment aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Dat is de solvabiliteit. In 
2019 had de JP een solvabiliteit van 84,4%. Dat betekent dat de JP bijna een heel jaar lang (10 maanden) aan 
alle financiële verplichtingen kan voldoen als er geen opbrengsten meer binnenkomen.

Weerstandsvermogen

Omdat de JP een groot eigen vermogen heeft, is de verhouding tussen het eigen vermogen en de 
opbrengsten ook hoog. Dat noemen we het weerstandsvermogen en dat cijfer geeft aan in hoeverre de JP in 
staat is om bij een eventueel faillissement alle schulden af te betalen. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(WFZ) vindt een weerstandsvermogen van 15% wenselijk. Het weerstandsvermogen van de JP is 69,8%:

2019: 69,8%
2018: 70,1%
2017: 68,7%

Aantal locaties en provincies waar de JP 
ondersteuning biedt

De JP biedt ondersteuning op meer dan 170 locaties. 
Deze locaties zijn verspreid over de provincies Groningen, 
Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. We 
bestrijken qua locaties ongeveer het gebied van Tiel in het 
zuiden tot aan Dokkum in het noorden en van Losser in 
het oosten tot Dronten in het westen.

 2019 2018 2017
Vreemd vermogen -- -- --
Eigen vermogen € 90,8 miljoen € 89,3 miljoen € 85,9 miljoen
Solvabiliteit 84,4% 84,8% 84,2%

In 2019 opende de JP 1 nieuwe locatie, 
namelijk De Garve in Vriezenveen.

Kopen en huren

Het merendeel van de locaties 
waar we ondersteuning bieden 
huren we van andere partijen, zoals 
bijvoorbeeld woningstichtingen. 
Jaarlijks betalen we zo’n € 13,3 
miljoen aan huur voor zo’n 1600 
woningen. Er is maar een klein aantal 
locaties eigendom van de JP.

Business Intelligence (BI) in 2019

In de BI kunnen we de actuele financiële situatie op locatie- en organisatieniveau inzien. Tot en met 
september 2019 vielen de resultaten tegen. Door tijdelijk goed te kijken of het écht nodig was een nieuwe 
vacature uit te zetten of door vacatures intern te vervullen en door meeruren op te laten nemen in plaats van 
uit te betalen, zagen we de resultaten vanaf oktober weer de goede kant op gaan. Dat we hiermee concreet 
aan de slag gingen, maakte dat het gesprek over onze dienstverlening en ‘de basis op orde hebben’ op gang 
kwam en dat onze uitgangspositie voor de onverwachte coronaperiode stabiel was.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Om cliënten te kunnen ondersteunen bij hun vragen en medewerkers te kunnen laten doen wat daarvoor 
nodig is, verwerken we persoonsgegevens. Hoe we daar veilig mee omgaan, blijft onderwerp van gesprek. 
Op die manier creëren we veiligheidsbewustzijn en borgen we het belang van een juiste verwerking van 
persoonsgegevens volgens de AVG.

We plaatsen regelmatig berichten over de AVG op ons intranet. Daarin delen we vragen die over dit 
onderwerp gesteld worden breed, zodat ze zichtbaar zijn voor iedereen. Verder is er een boekje om het 
onderwerp levend te houden in de maak.

In 2019 zijn er 2 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Hierbij ging het om het 
invoeren van een foutief e-mailadres en om een gestolen privé laptop van een medewerker. Dit heeft geen 
verstrekkende gevolgen gehad

Ontwikkelingen op het gebied van ICT

•  Met ingang van 2019 verwerken we de financiële administratie 
in AFAS (voorheen Bomas). We kozen hiervoor, omdat we met dit 
pakket efficiënter kunnen werken. Daarnaast kunnen we locaties 
in de toekomst meer inzage geven, bijvoorbeeld in niet betaalde 
facturen.

•  In 2019 hebben een aantal collega’s vanuit verschillende rollen en 
externe experts JP Start vormgegeven. JP Start is onze digitale 
startpagina, waar elke collega de digitale werkdag mee start. Er 
is een overzicht van alle benodigde programma’s te vinden, er 
wordt informatie/nieuws gedeeld en er is de mogelijkheid om te 
communiceren met alle collega’s. Er zijn ook onderdelen, zoals ‘Mijn 
favorieten’ of ‘Mijn taken’, die medewerkers zelf aan en uit kunnen 
zetten om de startpagina te personaliseren. Iedereen heeft verder de 
keuze om via een app op je mobiel of via de bestaande token in te 
loggen. Zoveel mogelijk programma’s kunnen met één keer inloggen 
gebruikt worden. Tenslotte zijn er een kleine 30 enthousiaste 
collega’s opgeleid als kennisdrager, die het aanspreekpunt zijn bij 
vragen. JP Start is begin 2020 live gegaan.
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Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de JP is ‘doen 

wat nodig is’. Ook in de situatie rondom het coronavirus 

blijken we daartoe in staat te zijn (geweest). Met elkaar zetten 

we de schouders eronder om mensen in die bijzondere 

omstandigheden op een voor hen passende manier te 

ondersteunen. We zien daarin doortastendheid, flexibiliteit en 

creativiteit van medewerkers van de JP. Daarom:

Bedankt voor jullie goede werk!

Colofon

Dit is een uitgave van de JP van den Bent stichting

Concept en coördinatie:  JP van den Bent stichting
Tekst:  Manouk Jansen, De Communicatiemakers, Hattem
Fotografie:  Yke Ruessink, Vorden
Vormgeving:  Astrid Janse, bureau Janse, Deventer
Drukwerk:  Van Marle, Hengelo (OV)
Oplage:  2.900

Oktober 2020

Wil je meer weten of iets gebruiken uit deze uitgave? Neem dan contact met ons op:  
0570 66 57 70 of secretariaat@jpvandenbent.nl.

Dank jullie wel!

Voor deze uitgave spraken we mensen die ondersteuning krijgen van de JP en ouders/verwanten. 
We zijn blij dat Chantal, Maickel, Carla, Gerard, Lucie en Pascal ons samen met de mensen die 
om hen heen staan hun verhaal vertelden. Op die manier krijgen we nog meer inzicht in hoe de 
ondersteuning ervaren wordt, wat het brengt en waar we nog wat te leren hebben.

We gingen ook met verschillende medewerkers van de JP in gesprek: Anita, Annet, Bob, Desirée, 
Esther, Gerjanne, Hanneke, Heleen, Henja, Inge, Jaap, Jessica, Kristie, Lisanne, Moniek, Rhodé, 
Roelof, Sandra, Suzan en Yvonne.

Ook deelden twee van onze samenwerkingspartners, Jeroen en Natasja, hun ervaringen met ons.

Bij de afsluitende reflectiebijeenkomst waren Christel, Hilda, Ineke, Jeroen, Karin, Karin en Margreet 
aanwezig. Met hen spraken we over de verhalen die we optekenden voor deze uitgave en wat die voor 
de JP betekenen.

Directeur/bestuurder Ruud Klarenbeek en stafmedewerker Tanja Scholten sloten bij verschillende 
gesprekken aan om ervaringen te horen en de opbrengsten daarvan breder binnen de JP te kunnen 
benutten.

We willen iedereen bedanken voor de medewerking, het enthousiasme en de inbreng tijdens deze 
mooie gesprekken. Zonder jullie zou deze uitgave niet zo compleet zijn geweest!
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