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Een kwestie
van vertrouwen
Werken vanuit waarden. Bij de JP van den Bent stichting zijn we niet
anders gewend. Aanspreekbaarheid, eigenaarschap, leervermogen,
professionaliteit, transparantie en vertrouwen zijn uitgangspunten
in ons handelen en verbinden ons met elkaar. Vertrouwen neemt
een bijzondere plek in, want zonder vertrouwen is transparant zijn
een stuk lastiger en spreek je elkaar minder makkelijk aan.
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VOORWOORD

Vertrouwen hebben en (kunnen) houden is

binnen en buiten de JP. Zo krijgen we inzicht, de

actueler dan ooit. Heb je vertrouwen in jezelf? In

len we dilemma’s, laten we zien wat er goed gaat

elkaar? Durf je erop te vertrouwen dat niet alles

en waar het schuurt. Op die manier versterken en

van tevoren te overzien is? Vertrouw je erop dat we

inspireren we elkaar.

het goede doen? Daarom werken we bij de JP niet
met afvinklijstjes, procedures en protocollen. We

Sinds 2019 doet de JP samen met 5 andere orga

vertellen juist graag over wat we doen, hoe we dat

nisaties mee aan het experiment ‘vernieuwend

doen en waarom we dat zo doen. Kortom, we gaan

verantwoorden’. Dat betekent dat we de kans

in dialoog en leren daar voortdurend van.

krijgen om ons op onze eigen wijze te verantwoor
den, ons verhaal op onze eigen manier te kunnen

We krijgen de kans om
ons op onze eigen wijze
te verantwoorden
Naast onze waarden zijn onze 4 pijlers – Dienst

vertellen. Daarom kiezen we voor één uitgave in
plaats van dat we voor alle belanghebbenden om
ons heen aparte documenten maken. Ook hebben
we de jaarrekening over 2020 vereenvoudigd en
maakt deze nu deel uit van onze pijler Middelen.
Zo staat alle informatie voor iedereen in 1 docu

zien wat we doen, in woord, beeld en getal. Dat

ment overzichtelijk bij elkaar.

zijn niet altijd zekerheden, maar het toont dat

verlening, Arbeid, Middelen en Dialoog en intern

het waarschijnlijk is dat we het juiste doen voor

toezicht – een instrument om ons werk inzichtelijk

Ons uiteindelijke doel is om onze manier van

de mensen die wij ondersteunen. En dat is het

te maken. Deze 4 pijlers zijn onlosmakelijk met

werken en leren continu en transparant inzichtelijk

belangrijkste. Een kwestie van vertrouwen dus.

elkaar verbonden. In dit document laten we van

te maken, een doorlopend proces dat naadloos

iedere pijler de cijfers zien (tellen), we vertellen

aansluit bij onze dagelijkse praktijk en zicht geeft

een verhaal waarmee we betekenis geven aan die

op hoe het op dát moment bij ons gaat. We wíllen

cijfers en daar reflecteren we op met mensen van

ons als organisatie graag verantwoorden: we laten

Ruud Klarenbeek
Directeur/bestuurder
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Kwaliteit
van
dienstverlening
DE CIJFERS


VERHAAL
‘WE HEBBEN OOK EEN ROL NAAR DE MAATSCHAPPIJ TOE’
REFLECTIEGESPREK

‘HOE VER REIKT ONZE VERANTWOORDELIJKHEID?’
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Kwaliteit van dienstverlening gaat over hoe de mensen die we
ondersteunen en hun verwanten de dienstverlening ervaren.
Ieder mens is uniek. Wie iemand is en wat hij nodig heeft, vormt
het uitgangspunt. Ondersteunen bij leven is maatwerk.

We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf keuzes
maken. Bij voorkeur werken we in iemands eigen omgeving, zo normaal als mogelijk is. Onze dienstverlening sluit aan bij de individuele
ondersteuningsvraag. Mensen kunnen vaak zelf het beste aangeven
wat ze wel of niet kunnen of willen. Daarmee hebben ze een belangrijk
stuk van de regie in handen. Zo ontstaat volgens ons goede zorg.
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Alle feiten en cijfers op een rij
JP in tijden van corona

Dat heeft ertoe geleid dat we vanaf 2021 met min

elkaar blijven werken vanuit onze visie, cultuur en

Corona had en heeft effect op cliënten en mede

der vertrouwenspersonen verdergaan. Zo kunnen

kernwaarden, ook als de omstandigheden veran

werkers. Zeker ook door de bezoekregeling en

zij meer ervaring opdoen in deze rol. Dit zal de

deren, een aandachtspunt is op deze locatie.

het missen van dagactiviteiten/werk. Maar deze

positie van de vertrouwenspersoon versterken.

periode bracht ook rust. Daardoor werd nog duide

De zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon,

Verbeteracties

lijker wat de cliënt echt nodig heeft. In onze vorige

voor zowel cliënten en verwanten als voor mede

Als iets niet goed verloopt in de ondersteuning,

uitgave ‘Inzicht in kwaliteit 2019/2020’ hebben we

werkers, verdient nog aandacht. Dit wordt één

leggen medewerkers dit vast in een verbeteractie.

hier in verhalen uitgebreid bij stilgestaan.

van de speerpunten van 2021.

Met dit instrument wordt de gebeurtenis breder
gedeeld en kunnen we er met elkaar van leren.
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Vertrouwenspersoon cliënten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

We willen dit instrument een vanzelfsprekende

Er is 39 keer contact gezocht met de interne

en interne onderzoeken

plek geven in de ondersteuning. Dit nemen we

vertrouwenspersoon voor cliënten. In 7 situaties

In 2020 hebben geen calamiteiten plaatsgevonden

mee in ons onderzoek naar een passend cliënt

waren de coronamaatregelen de aanleiding voor

die gemeld dienden te worden bij de IGJ. We

dossier.

een contact. Over het geheel gezien constateren

hebben er in 1 situatie voor gekozen om een

de interne vertrouwenspersonen dat de cliënten

intern onderzoek te doen. Drie (niet bij de locatie

zorgvuldig en uitvoerig geïnformeerd zijn over

betrokken) medewerkers hebben volgens de

de coronamaatregelen. In 2020 zijn gesprekken

PRISMA-methode onderzocht wat er aan de basis

gevoerd over de rol van de vertrouwenspersoon

ligt van een aantal incidenten op deze locatie om

cliënten binnen de JP.

hier met elkaar van te leren. Hieruit bleek dat met

DE CIJFERS

Klachten

Aantal cliënten

In 2020 is vaker contact gezocht met de klachtenfunctionaris dan in de jaren

2020

3.832

daarvoor. Het valt op dat het percentage klachten dat van cliënten komt, hoger

2019

3.876

is dan andere jaren. De helft van de klachten komt van cliënten zelf. De overige

2018

3.883

klachten komen in bijna alle gevallen van familie. Voor beide toenames is
corona een verklarende factor. Zeker 20% van het totaal gaat over situaties die

Bovenstaande cliënten hebben in de maand december zorg ontvangen

samenhangen met corona. De bezoekregeling roept zowel bij ouders als
bij cliënten veel vragen en onvrede op.

Cliënt- en verwantenonderzoek
Eén keer per 2 jaar voert Customeyes het cliënt- en verwantenonderzoek voor

Aantal klachten
2020

68

2019

46

2018

48

ons uit. Het vorige onderzoek was in 2019. Van de deelnemers aan dit onder
zoek geeft 84,2% van de cliënten (respons 61,1%) en 81,4% van de verwanten
(respons 39,7%) aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de ondersteuning.
De uitkomsten zijn op locatieniveau teruggekoppeld. Medewerkers hebben
samen met cliënten en verwanten een vervolg gegeven aan de opgedane
inzichten. In het najaar van 2021 wordt het volgende onderzoek gehouden.

In bijna alle gevallen brengen gesprekken met medewerkers voldoende om
samen verder te kunnen. Soms zijn meerdere gesprekken nodig of wordt

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsinstellingen

afgesproken om gedurende een periode regelmatig het gesprek te voeren

Deze wet is in 2020 vernieuwd en is onderwerp van gesprek geweest. Hierin heeft

om goed te blijven afstemmen. In 2 gevallen sloot de klachtenfunctionaris

de bedoeling van de wet centraal gestaan: het bevorderen van de zeggenschap

aan bij een gesprek met ouders en werd het proces verder opgepakt door

van cliënten. Dit vraagt van een ieder oprechte interesse in wat cliënten en hun

de betrokken medewerkers, waardoor de klacht is opgelost. In 1 situatie

verwanten ons te zeggen hebben. Hoewel dit verankerd is in onze manier van

heeft een ouder de ondersteuning bij de JP beëindigd. In 1 situatie leidde

werken, blijft het van belang om ons dit voortdurend te realiseren en per situatie

een klacht tot een CCE-traject (Centrum voor Consultatie en Expertise).

zorgvuldig te bekijken wat het bevorderen van zeggenschap betekent.

Kwaliteit van dienstverlening
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Voorbeelden van medezeggenschap zijn dat cliën

integreren in onze visie, werkwijze en kernwaar

Deze afspraken zijn of worden opnieuw gewogen.

ten in 2020 betrokken zijn geweest bij sollicitatie

den. Naast de cliënt en zijn netwerk betrekken we

Veel van deze afspraken vallen niet onder de wet

procedures op locatie, het kwaliteitsdocument en

meerdere medewerkers om een afgewogen beslis

omdat ze niet onvrijwillig zijn. De afspraken die wél

bij de werving van een nieuw (intern) bestuurslid.

sing te kunnen maken bij een vrijheidsbeperkende

binnen de wet vallen, worden nu beschreven in het

Als er lokaal behoefte is aan een cliëntenraad, dan

afspraak. Een niet bij de locatie betrokken gedrags

instrument vrijheidsbeperkende maatregelen. De

wordt deze gevormd.

kundige kijkt hier in mee.

tabel op de volgende pagina toont de cijfers van
2020 van dit instrument. We herkennen dat mede

Wet zorg en dwang

werkers zich meer bewust zijn van wat vrijheidsbe

Binnen de JP staat bij alle vormen van onder

perkend is. Hierin zien we een toename. We zien

steuning vraaggericht werken voorop. Hierdoor

ook dat er meer diversiteit is in de categorieën die

ontstaat ons inziens goede zorg, die in basis
altijd vrijwillig is. Iemand kan echter onvrijwillige
zorg krijgen als het echt niet anders kan: de wet
spreekt dan van het ‘voorkomen van ernstig

Het inzetten van
onvrijwillige zorg is
een laatste redmiddel

worden gekozen. We herkennen dat medewerkers
zich meer bewust zijn van wat vrijheidsbeperkend is.
In 2021 gaan we verder met de weging van de

nadeel’. Het inzetten van onvrijwillige zorg is

bestaande afspraken. Door het gesprek over de

een laatste redmiddel.

Wet zorg en dwang met elkaar voort te zetten,
vergroten we het bewustzijn en krijgen medewer

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 van

De richtlijn die wij gebruikten bij afspraken over

kers meer kennis van en inzicht in de toepassing

kracht en regelt onder andere de rechten van

vrijheidsbeperking is aangepast en omgezet naar

van dit instrument.

mensen met een verstandelijke beperking die on

een protocol. De afgelopen jaren is in alle situaties

vrijwillige zorg krijgen. De JP heeft 2020 benut als

die een vrijheidsbeperking raken een stappenplan

overgangsjaar. Medewerkers hebben gekeken naar

gevolgd. Dit is vastgelegd in het Cliëntkompas en

de bedoeling van de wet om deze vervolgens te

de afspraken zijn regelmatig geëvalueerd.

Kwaliteit van dienstverlening
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9 soorten van onvrijwillige zorg
2020
Toedienen van vocht , voeding en medicatie

20

Beperking van bewegingsvrijheid

20

Insluiten

5

Toezicht houden op betrokkenen

15

Onderzoek aan kleding of het lichaam

0

Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen
of gevaarlijke voorwerpen

0

Controleren op middelen die het gedrag beïnvloeden

4

Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten

7

Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

1

Totaal

72

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen behoefte hebben aan advies of bijstand als er sprake is van
onvrijwillige zorg. Hierin voorzien de klachtenfunctionaris en de interne vertrouwenspersoon. We onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met de externe cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.
In het najaar van 2020 zijn medewerkers digitaal geïnformeerd over de Wet zorg en dwang. De locatiecoör
dinatoren en gedragskundigen ondersteunen medewerkers in het gesprek, de implementatie en uitvoering
van de veranderingen. Gesprekken met collega’s, zowel intern als extern, helpen ons in dit proces. Dit is ook
te lezen in het verhaal ‘We hebben ook een rol naar de maatschappij toe’ op pagina 12.
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‘We hebben ook een rol
naar de maatschappij toe’
De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een beperking
die onvrijwillige zorg krijgen. Doordat de ondersteuning van de JP
vraaggericht is en aansluit op individuele ondersteuningsvragen is onze
zorg in de basis altijd vrijwillig. Toch komen ook wij in situaties terecht
waarin we soms een stukje eigen regie afnemen. Dat is continu balanceren.
Want waar doe je goed aan? We gaan erover in gesprek met Lisa, haar
begeleiders en de locatiecoördinator.

Kwaliteit van dienstverlening
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Autosleutels inleveren

is en ze het best spannend vindt, heeft ze vrij geno

Lisa is 51 jaar, woont na een bewogen leven in haar

men om met ons in gesprek te gaan. Ze heeft zich

appartement in Apeldoorn en krijgt ondersteuning

mooi aangekleed en haar nagels zijn gelakt. Ze is

van de JP. Ondanks dat het een gewone werkdag

gevat en direct en grapt wat met de begeleiders.

EEN VERHAAL OVER DE WET ZORG EN DWANG

Voor de veiligheid van Lisa en voor die van anderen

stappen terwijl ze gedronken had. De begeleiders

besloten dat ze na haar werk haar autosleutels

hebben de begeleiders onlangs met Lisa afgespro

vroegen dan om haar sleutels en probeerden

bij ons inlevert. Aanvullend daarop kunnen we

ken dat ze ’s avonds haar autosleutels inlevert. Dat

haar ervan te overtuigen om niet te gaan rijden.

Lisa vragen een blaastest te doen als we twijfelen

doen ze om te voorkomen dat ze met alcohol op

We hebben regelmatig de politie gebeld als ze

of ze wel of niet te veel gedronken heeft.’

achter het stuur kruipt. Een keuze die voor niemand

dat dan toch deed.’

fijn voelt, maar na veel wikken en wegen de enige

‘Ja, maar zijn jullie daar eigenlijk wel toe gerech

oplossing lijkt.

tigd?’, vraagt Lisa zich af. Ellen: ‘Dat is een goede
vraag. We hebben het er onder andere ook met de

‘Lisa woont vrijwillig bij ons en mag dus gaan en
staan waar ze wil. Maar ze vergeet soms dat ze niet
meer mag rijden als ze gedronken heeft. Hierdoor
is het regelmatig voorgekomen dat ze onder

We pakken nu wel
een stukje vrijheid
van haar af

politie over gehad, juist omdat dit zo lastig voor jou
is. Want we pakken nu wel een stukje vrijheid van
je af. En dat willen we liever helemaal niet doen’.

invloed heeft gereden’, vertelt locatiecoördina

De begeleiders geven aan dat deze kwestie een

tor Ellen. ‘Ze is ook een keer met een flink hoog

behoorlijk dilemma is. Ze willen het juiste doen

alcoholpromillage aangehouden en van de weg

voor Lisa, maar voelen ook dat ze een maatschap

gehaald. Ze heeft toen een verplichte cursus bij het

Een behoorlijk dilemma

pelijke rol hebben naar anderen toe. ‘Wat het zo

CBR gevolgd.’ Na deze cursus ging Lisa’s alcoholge

Op een gegeven moment waren er 3 van dit soort

lastig maakt, is dat wij heel moeilijk kunnen in

bruik echter door en heeft het team verschillende

situaties in een periode van 2 weken en was de

schatten of en hoeveel Lisa gedronken heeft als ze

dingen geprobeerd om zo goed mogelijk met deze

maat vol. ‘Het werd een kat- en muisspel. Totdat

weg wil gaan’, zegt begeleider Renske. ‘Is het waar

situatie om te gaan. Zo hebben ze ook de hulp

het moment kwam waarop een begeleider zei: dit

wat ze zegt? Heeft ze echt maar een klein glaasje

ingeschakeld van een collega die gespecialiseerd

kan gewoon niet meer. Voor haar eigen veiligheid

gedronken? Daar twijfelen we nog wel eens aan,

is in verslaving. ‘Maar keer op keer kwamen we

en voor de veiligheid van anderen hebben we

bijvoorbeeld als we aan haar gedrag zien dat dat

in situaties terecht waarbij Lisa de auto in wilde

daarom in overleg met de gedragskundige toch

bijna niet kan.
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EEN VERHAAL OVER DE WET ZORG EN DWANG

Het voelt voor ons niet goed om haar te laten

‘Het was vernederend en kwetsend ja’, zegt Lisa.

Communicatie en toon

rijden, terwijl we het vermoeden hebben dat ze

‘Ze roken dat ik wijn had gedronken, maar het was

Lisa geeft aan dat het voor haar belangrijk is hoe

te veel heeft gedronken.’ ‘Deels kan ik dat wel

maar een half glaasje. Ze geloofden dat niet. En

de begeleiders met haar het gesprek aangaan en

begrijpen, zegt Lisa. ‘Maar ik ga van mijn eigen

het woord ‘moeten’, daar ben ik allergisch voor.

voeren. ‘Het hangt er wel van af wie mijn sleutels

ervaring uit. Hoe ik me voel na het drinken, hangt

Dit was de eerste keer op deze manier, en dit wil

vraagt. En op welke toon. Ik ben een volwassen

af van de hoeveelheid. Bij 1 of 2 glaasjes is er niet

ik nooit meer.’

vrouw en moeder van 3 kinderen, maar door som

zoveel aan de hand en kan ik echt nog wel rijden,

migen word ik als een klein meisje behandeld. Dan

pas bij 4 of 5 merk ik er wat van. Ze maken zich

Kan het anders?

ga ik er tegenin. Gerard is rustig en heeft humor, hij

soms onterecht zorgen, hoor.’

‘Ik zou heel graag willen dat het anders kan, dat

luistert naar mij. En gisteren was Ilona er, aan haar

we een andere oplossing vinden’, zegt Ellen. ‘Maar

gaf ik ook gelijk mijn sleutels. Zij is een van mijn

Vernederend en kwetsend

als we dit niet doen, dan krijg ik echt buikpijn van

moppies. Maar het hangt ook af van hoe mijn pet

Naast het laten inleveren van de sleutels heeft een

wat er kan gebeuren. Lisa woont in een woonwijk

staat om zo’n moment.’

begeleider Lisa laatst ook voor het eerst gevraagd

met veel kinderen. Stel dat ze heeft gedronken,

een blaastest te doen toen ze ’s avonds patat

in de auto stapt en een kind aanrijdt… Voor Lisa

‘Het lastige is dat je iets waarneemt wat op het

wilde halen. Daaruit bleek dat ze niet te veel had

is het niet veilig, maar ook voor anderen niet. Wij

oog niet altijd te toetsen is’, zegt Gerard. ‘Als Lisa

gedronken. ‘Dat vond Lisa natuurlijk een lastige

hebben hier ook naar de maatschappij toe een rol

gedronken heeft, vang ik signalen op. Ik zie het aan

situatie, want ze gaf zelf ook aan dat ze bijna niets

in, vind ik.’

haar lichaam of merk het aan hoe ze praat. Maar
als ze veel stress heeft, zie ik ook dat soort effecten.

had gedronken’, zegt begeleider Gerard. ‘Dat werd
niet geloofd. Maar dan probeer ik Lisa later ook wel

‘We hebben met elkaar, de politie en andere speci

Dus komt het dan door alcohol of door stress? En

onze kant uit te leggen, dat het voor ons soms las

alisten heel erg gezocht naar wat is nou het goede’,

op basis waarvan besluit ik dan dat ze niet meer

tig is omdat we wat anders zien dan wat ze zegt. En

zegt Renske. ‘We maken deze keuze omdat we

mag rijden? Het is gewoon ontzettend lastig.’

dat zo’n blaastest daarin dan helpt. Maar ze voelde

denken dat dit het beste is, ook al voelt het niet fijn.

zich toen wel gekwetst, dat merkte ik wel.’

Want we doen nu iets wat voor Lisa niet prettig is.’

Kwaliteit van dienstverlening
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Lisa is een gefingeerde naam.
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REFLECTEREN OVER VERANTWOORDELIJKHEID

‘Hoe ver reikt onze
verantwoordelijkheid?’
De dilemma’s die we ervaren rondom de Wet zorg en dwang bieden
aanknopingspunten om samen te reflecteren. Hoe gaan we om met
situaties waarin deze wet een rol speelt? In hoeverre vinden we dat we
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van cliënten? En wat doet het met
onze persoonlijke emoties? In dit verhaal delen we een korte weergave
van het reflectiegesprek dat we hierover voerden.

‘Wat is het gewenste resultaat in deze situatie?’,
vraagt bestuurder Ruud Klarenbeek zich af.
‘Je wilt dat Lisa op een verantwoordelijke manier
deelneemt aan het verkeer’, zegt Tjitske. ‘Maar als
ze gedronken heeft en wil rijden, is dat niet meer
veilig. Het gewenste resultaat is denk ik dat je haar
in bescherming neemt, maar ook de maatschappij.’
Ruud: ‘Vinden wij dat we hierin een maatschappe
lijke verantwoordelijkheid hebben?’
‘Dat vind ik een lastige’, zegt Tjitske. ‘Ik voel me wel
verantwoordelijk in dit soort situaties, omdat ik

Als jullie het verhaal lezen, wat valt jullie

haar sleutels vrijwillig afgeeft. Maar wordt het een

ook zou willen dat anderen hun verantwoordelijk

dan op?

kader, een afspraak, dan krijg je dus te maken met

heid nemen. Als mijn kinderen naar school fietsen,

‘Het was voor mij herkenbaar dat de toon waarop

de Wet zorg en dwang. De ene begeleider krijgt het

hoop ik ook dat er geen dronken bestuurder op de

je iets zegt soms maakt of iets wel of niet lukt’,

uit zichzelf voor elkaar en weet de goede toon bij

weg rijdt. Maar in mijn rol als JP’er vind ik het wel

zegt locatiecoördinator Tjitske Plaizier. ‘Voer je het

een cliënt te vinden, een ander heeft meer kaders

een lastige vraag. Kán ik de verantwoordelijkheid

gesprek met Lisa met een grapje, dan zie je dat ze

nodig om tot hetzelfde resultaat te komen.’

voor het gedrag van een ander wel dragen?’
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‘Dat was ook het dilemma bij de begeleiders’, rea

gedragskundige Jolanda Hofman. ‘De wet vraagt

‘Door te handelen op basis van wettelijke richt

geert gedragskundige Mariska Mulder. ‘Dat ze er als

van ons dat we een afweging maken. Wat zijn de

lijnen kun je veronderstellen dat je een zorgvuldige

mens buikpijn van krijgen als ze denken aan wat er

negatieve gevolgen van een vrijheidsbeperkende

afweging hebt gemaakt’, zegt Mariska. ‘Maar hoe

kan gebeuren. Maar hoe ver reikt onze verantwoor

afspraak? En is de maatregel noodzakelijk om

zorgvuldig is dat eigenlijk? Dat vind ik een inte

delijkheid hè, dat is wel een spannende.’

ernstig nadeel te voorkomen?

ressante vraag. Je kunt veel aandacht besteden
aan het zorgvuldig maken van keuzes op basis van

‘Toen ik het verhaal zo las, dacht ik: wie kent in zijn

richtlijnen en kaders, maar wat geeft het je dan?

privéleven niet een buurman die wel eens met een

Kom je zo ook niet in een trechter? Lisa wilde ’s

biertje te veel op achter het stuurt kruipt? Of een

avonds een frietje halen met de auto en moest

80-plusser van wie we vinden dat het niet meer
verantwoord is dat hij nog mag rijden?’, zegt Fieke
Vermeer, zorginkoper bij VGZ. ‘Zij zijn niet afhan
kelijk van ondersteuning, gaan we dan ook zo ver?

Je wilt dat mensen
zoveel mogelijk zelf
de regie hebben

volgens de afspraak een blaastest doen. Maar
hoe ver is die frietzaak? Had je die blaastest ook
kunnen voorkomen door samen met haar te gaan
wandelen bijvoorbeeld? Ik heb de antwoorden
niet, maar dit zet me wel aan het denken.’

Waarschijnlijk zeggen we er iets van, maar daar
houdt het dan ook wel bij op.’

‘Wat mij vooral opvalt, is het geduld’, zegt Henk

18

Zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag

Lisa heeft er zelf last van en ook de begeleiders

den Uijl, lid raad van toezicht. ‘Historisch gezien

van cliënten?

ervaren spanningen. Is dit dan echt de maatregel

was het binnen de gehandicaptenzorg best

‘Ik snap de persoonlijke emoties die erbij komen

die het minst ingrijpend is? Er zullen ongetwijfeld

normaal dat je een sleutel van iemand afpakte.

kijken wel, maar die kunnen er ook voor zorgen

alternatieven zijn besproken, maar ik denk dat

Nu is er weliswaar een wet die kaders biedt,

dat je zo’n beperkende afspraak meer voor je

deze afspraak meer trammelant oplevert dan rust.

maar vrijheid is iets ingewikkelds. Waarom is het

eigen gevoel maakt dan dat het in verhouding

Je zou het liefst willen dat je Lisa kunt laten inzien

géén beperking van vrijheid als Lisa de afspraak

staat met wat er daadwerkelijk gebeurt’, zegt

wat haar gedrag kan aanrichten.’

accepteert dat ze haar sleutels moet inleveren?

REFLECTEREN OVER VERANTWOORDELIJKHEID

Je wilt dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie

‘Dit raakt overigens ook andere dilemma’s binnen

Wat is helpend in dit soort situaties?

hebben, maar de maatschappelijke verantwoor

de JP’, zegt Mariska. ‘Denk aan zedenproblematiek.

‘Wat mij helpt, is weten waar je emoties zitten’,

delijkheid die we voelen, maakt het soms ingewik

Ook in dit soort situaties gaat het niet alleen om

vertelt Tjitske. ‘Anderen erbij betrekken en die emo

keld. Je moet er vooral samen uit zien te komen

de cliënt, maar ook om de veiligheid van een ander.

tie er ook even laten zijn. En van daaruit ga je terug

denk ik, je kunt vrijheid niet los zien van de relatie

Wat als iemand terugvalt in zijn oude gedrag? Dat

naar de vraag: wat is nou helpend voor de cliënt?

tussen cliënt en zorgverlener.’

is wel stoeien.’
Een afspraak als het verplicht afnemen van een
‘Klopt, dat herken ik’, reageert begeleider Daphne

blaastest is een protocol op papier, maar daardoor

Buitenhuis. ‘Je weet niet altijd waar iemand uit

kun je vergeten zelf na te denken en te begeleiden.

hangt, maar je wilt toch tot een afspraak komen dat

Je moet over dit soort ingrijpende afspraken blij

je weet wat hij doet en waar hij is. Je weet immers

ven praten om de juiste ondersteuning te kunnen

dat er weer iets zou kunnen gebeuren. Je kunt niet

blijven bieden. Het is een zoektocht waar je elkaar

100% verantwoordelijk zijn voor wat een cliënt doet.

voor nodig hebt.’

Wel moet je op basis van de ondersteuningsvraag
iemand zo goed mogelijk begeleiden bij zijn leven.’

‘Je probeert de situaties inderdaad zo breed
mogelijk met elkaar te bespreken’, vult begeleider

‘Zijn wij verantwoordelijk voor gedrag en uit

Cindy Wilbers-Kooi aan. ‘Met je team, maar ook

komsten? Of zijn we verantwoordelijk voor de

met andere experts die daar iets in kunnen toevoe

ondersteuning die we geven? Voor mij is dat

gen. Je trapt snel in de valkuil door alleen te kijken

het laatste’, zegt Jolanda. ‘We kunnen niet alles

naar wat de wet van je vraagt in plaats van dat

voorkomen. We moeten ons denk ik vooral druk

je blijft kijken naar waar het nou echt om draait.

maken over of we in onze begeleiding alle mitsen

Uiteindelijk moet je in het gesprek en je handelen

en maren helder hebben.’

steeds weer teruggaan naar de bedoeling.’

Kwaliteit van dienstverlening
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Kwaliteit
van
arbeid
DE CIJFERS
VERHAAL
‘WE HEBBEN SAMEN EEN KLUS TE KLAREN’
REFLECTIEGESPREK
	
‘HOE HET MET ONSZELF GAAT, ZETTEN WE TE LAAG OP ONS LIJSTJE’
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Kwaliteit van arbeid is hoe medewerkers hun werk ervaren en
kunnen vormgeven. Bij de JP ben je eigenaar van je werk. Wie je
bent als mens is direct van invloed op de kwaliteit van je werk:
je bent je eigen instrument.

Medewerkers krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid
om te doen wat nodig is. We maken elkaar deelgenoot van wat we
waarnemen en wat we doen. Daarbij delen we dilemma’s om van
en met elkaar te leren. We vinden het van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen als mens én als professional.
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Alle feiten en cijfers op een rij
Aantal medewerkers

Leeftijdsopbouw

Een voorwaarde om goede ondersteuning te kunnen bieden, is om vanuit de
vraag van de client te kijken naar wat nodig is aan middelen en medewerkers.
De basis op orde. In het najaar van 2019 bleek dat het aantal medewerkers niet
in evenwicht was met de benodigde ondersteuning. Door hier kritisch naar te
kijken, is er meer balans gekomen. Dit hebben we gedaan door medewerkers op
meerdere locaties in te zetten en vacatures intern te vervullen. Dit heeft geleid
tot een daling van het aantal fte’s in 2019. Die trend heeft zich doorgezet in 2020.

Medewerkers
Leerling begeleiders
Totaal
Aantal fte’s

2020

2019

2018

2.499

2.566

2.707

79

78

57

2.578

2.644

2.764

1.838,21

1.865,35

1.919,31

Kwaliteit van arbeid
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2020

2019

2018

15-24

11,17%

9,90%

10,49%

25-34

33,16%

35,60%

35,71%

35-44

19,16%

21,10%

20,15%

45-54

21,61%

21,60%

21,02%

>55

14,90%

11,80%

12,63%

DE CIJFERS

Opleidingsniveau
Vernet Health Ranking
Vanuit de Health Ranking scoort de JP een 7,2. Dit betekent dat
we op meerdere verzuimonderdelen op of boven het gemiddelde
binnen de branche presteren. Wel is de score lager dan in de
voorgaande jaren (2018: 9,2; 2019: 8,4). Deze cijfers laten zien dat
2020

2019

2018

hier verbetering nodig is. In vervolg op de ontwikkelingen van

VO

10,10%

9,50%

9,30%

2019 (inschakelen van bedrijfsartsen en externe inzetbaarheids

MBO

60,10%

59,20%

57,60%

HBO

27,60%

29,30%

30,90%

WO

2,20%

2,00%

2,20%

adviseur) zijn we de inzetbaarheid van medewerkers en het
begeleiden bij ziekteverlof aan het optimaliseren.

Verhouding tijdelijke en vaste contracten
Vast

80%

Tijdelijk

20%

Elke nieuwe medewerker bij de JP start met een jaarcontract. Tijdens het
eerste jaar leren we elkaar kennen en worden vanuit de kernwaarden over en
weer verwachtingen uitgesproken. Na dit jaar wordt gekeken of er voldoende
basis is om met elkaar verder te gaan.
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Ziekteverlof

JP Opleiding en Ontwikkeling

We zien dat de ziekteverlofcijfers in 2020 zijn gestegen t.o.v. 2019. Als we de

Het stopzetten van de interne trainingen tijdens deze coronaperiode heeft ons

ziekteverlofcijfers per maand in 2020 vergelijken met 2019 dan zien we in

de tijd gegeven om na te denken hoe we leren & ontwikkelen meer vorm kun

een aantal maanden een relatie met de stijging van het landelijke aantal

nen geven van aanbodgericht naar vraaggericht. Elke medewerker is zijn/haar

coronabesmettingen.

eigen instrument. En het leren & ontwikkelen vindt plaats vindt in de driehoek:
Persoonlijke
ontwikkeling

We kijken binnen de JP met elkaar wat mogelijk is op het gebied van inzetbaar
heid van medewerkers. De grootste stijging zien we in het langdurig ziekteverlof
(92-365 dagen). We zijn dan ook bezig de begeleiding rondom het ziekteverlof
te optimaliseren. Dit doen we door gebruik te maken van bedrijfsartsen en een
externe inzetbaarheidsadviseur.

Professionele
ontwikkeling

Cultuur

De grootste impact op de stijging van het ziekteverlofpercentage in 2020 zit in

Een manier om hieraan te werken, zijn leerwerkplaatsen. Dit houdt in dat

de leeftijdsgroep van 46-55 jaar. De klachten zijn voornamelijk van fysieke

diverse medewerkers in een groep samenkomen en onder leiding van een

aard. Om direct de juiste stappen te zetten in dit ziekteverlofproces, wordt gelijk

procesbegeleider werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

het advies van een bedrijfsarts of externe inzetbaarheidsadviseur gevraagd.

Binnenkort start een aantal leerwerkplaatsen.

2020

2019

2018

JP

6,86%

5,51%

5,11%

Branche

7,09%

6,38%

6,28%

Verschil

-0,23%

-0,87%

-1,17%

Daarnaast zijn in de afgelopen periode ook diverse andere initiatieven
ontstaan. Kennis en expertise worden op nieuwe en creatieve manieren
uitgedragen en gedeeld. Medewerkers ontmoeten elkaar – online – rondom
verschillende thema’s, zoals ‘De Dynamische Driehoek’ of ‘In gesprek met …’
of ze reflecteren gezamenlijk op een onderwerp of situatie. Dat gebeurt lokaal,
regionaal én JP-breed en levert uitwisseling, verbinding en inspiratie op.
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DE CIJFERS

Vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerkeronderzoek

De vertrouwenspersoon ondersteunt en coacht

Eén keer per 2 jaar voert Effectory het medewerkeronderzoek voor ons uit. In het najaar van 2020

medewerkers om samen handvatten en/of oplos

is het onderzoek geweest. We zijn blij met de hoge respons (73,5%) en de positieve resultaten van

singen te bedenken waar de medewerker weer

het medewerkeronderzoek. Wat opvalt zijn de grote trots op onze cliëntgerichtheid en de positieve

mee verder kan.

beleving van medewerkers over de waarden van de JP. We hebben dit mooie resultaat met elkaar
bereikt. In het onderzoek stonden onder andere de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, tevreden-

Aantal contactmomenten met de

heid en werkgeverschap centraal.

vertrouwenspersoon
2020

34

2019

56

2018

47

In het verhaal ‘We hebben samen een klus te klaren’ op pagina 26 kun je lezen hoe het
medewerkeronderzoek op locatie Tellepark is verlopen.

2020

Benchmark

2018

2017

Bevlogenheid

7,9

7,9

7,8

7,8

minder vaak een beroep gedaan op de vertrou

Betrokkenheid

8,1

7,8

8,1

8,6

wenspersoon. De focus van medewerkers lag

Tevredenheid

7,6

7,3

7,6

8,0

in die periode op het vormgeven van de dienstver

Werkgeverschap

7,7

7,3

7,6

7,9

lening tijdens corona. In de tweede helft van 2020

Aantal respondenten

2.074

1.754

In 2020 is er, met name in de eerste helft van 2020,

1.831

nam het aantal contactmomenten weer toe.
In het onderzoek hebben we ook naar de tevredenheid van medewerkers met de kwaliteit van de
zorg gevraagd. In dit onderzoek hebben medewerkers de kwaliteit van zorg met gemiddeld een

7,3 gewaardeerd.

Kwaliteit van arbeid
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‘We hebben samen een klus te klaren’
Om het jaar krijgen collega’s van de JP een uitnodiging om mee te doen
aan het medewerkeronderzoek. De resultaten daarvan zeggen iets over
de kwaliteit van arbeid en geven inzichten waar we het met elkaar over
kunnen hebben. Opvallend was dat bijna niemand van de locatie Tellepark
in Heerenveen het onderzoek heeft ingevuld. Wat was daar de reden voor?
En waar heeft deze situatie toe geleid? We gaan erover in gesprek met de
locatiecoördinator, begeleiders en gedragskundigen.

Aan het watertrappelen
‘We ontvingen het verzoek voor het medewerker
onderzoek op een moment waarop er veel speelde
op onze locatie’, licht begeleider Annet Bergs
ma-Boonstra toe. ‘Er was een personeelstekort, er
heerste veel negativiteit en de visie van de JP was
bijna niet meer terug te zien. Mensen waren aan het
watertrappelen om niet te verzuipen. We hadden
andere dingen aan ons hoofd.’ ‘Wat ik merkte, was
dat er op dat moment vooral behoefte was aan
rust. Mensen raakten in een negatieve spiraal en
versterkten elkaar daar in’, vertelt gedragskundige
Anne Heslinga. ‘De resultaten van een medewerker
onderzoek lossen dan het probleem niet op. Er
was echt direct iets nodig, rust in het nu.’ Assistent
begeleider Atty Beenen-Zwier vult aan: ‘We zijn een
nieuw team en waren vooral bezig met de dage
lijkse gang van zaken om het voor de bewoners zo
goed mogelijk te kunnen doen’.

Kwaliteit van arbeid
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EEN VERHAAL OVER HET MEDEWERKERONDERZOEK
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Door de lage respons op het medewerkeronder

dus weer teruggingen naar wie we als JP zijn en

Samen de klus klaren

zoek was er weinig input voor de locatie om

wat we met elkaar te doen hebben, ontstond er

‘We praten echter niet alleen om het praten, maar

hiermee verder te gaan. Toch heeft het team de

ruimte om iets te gaan veranderen.’

om inderdaad samen die klus te kunnen klaren’,

afgelopen tijd hard gewerkt om de neuzen weer

zegt Suzan. ‘We zijn hier maar om 1 ding, om de

dezelfde kant op te krijgen en de kwaliteit van

In gesprek blijven

cliënt te ondersteunen. Natuurlijk kunnen er

ondersteuning te waarborgen. Iets wat mede is

De begeleiders herkennen dat en geven aan trots

allerlei belemmerende factoren zijn die dat soms

ontstaan door meer met elkaar in gesprek te gaan,

te zijn op de ontwikkeling die het team heeft door

lastig maken, zoals het rooster dat niet rond is

naar elkaar te luisteren en transparant te zijn.

gemaakt en waar ze nu samen staan. ‘Het is zo be-

of problemen thuis. We praten over die hobbels,

langrijk om met elkaar in gesprek te blijven’, zegt

zodat we ook het gesprek kunnen voeren over

‘Mensen zaten tegen hun plafond aan en dat pla

Annet. ‘Ik probeerde altijd wel om positief te blij

hoe we daarmee om kunnen gaan. Al pratende

fond stond op instorten’, vat locatiecoördinator

ven, mijn ervaringen te delen en vragen te stellen.’

én doende kregen we zo steeds helderder dat

Suzan Dokter-van ‘t Veer samen. ‘Maar als je onder
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we die hobbels zelf weg kunnen nemen. We

dat plafond weer de pijlers van de JP zet en daar

‘En daar heeft Suzan natuurlijk ook aan bijgedra

aandacht aan geeft, gaat dat plafond weer om

gen, door ons te blijven bevragen’, vult Atty aan.

hoog. Je kunt dan ergens op leunen. Toen we

‘We starten nu iedere dienst bijvoorbeeld met de

‘Wanneer het plafond laag is, is de neiging groot

vraag: hoe gaat het met je? Daardoor is er ook een

om brandjes te gaan blussen’, zegt gedragskun

omslag gekomen. We zien elkaar nu beter. Ik voel

dige Anne Schoppers. ‘Maar nu wordt het gesprek

dat ik mag zijn wie ik ben, maar we hebben samen

daarover meer gefaciliteerd. Mensen staan in ver

wel een klus te klaren. Door elkaar echt te zien en

binding met elkaar, zien het grotere geheel. Als

naar elkaars verhalen te luisteren, kun je er beter

de druk toeneemt in moeilijke situaties of door

zijn voor je bewoners. We weten nu meer wat we

gaten in het rooster, kan dat plafond natuurlijk

aan elkaar hebben en dat merken cliënten en

weer wat gaan zakken. Dus het is heel belangrijk

verwanten ook.’

om die rode draad met z’n allen vast te blijven

kregen meer vertrouwen in elkaar.’

EEN VERHAAL OVER HET MEDEWERKERONDERZOEK

houden en de gesprekken daarover te blijven voeren. Ook met cliënten
en ouders. Wat is in de basis ons werk, welke klus hebben we te klaren?
En wat hebben we daarin nodig?’
‘Ik denk ook wel dat we daarin zekerder zijn geworden. We hebben meer het
gevoel dat wat we doen, we daar ook samen achter staan’, zegt assistent begelei
der Bente Hoekstra-Boersma. ‘Daardoor kunnen we bepaalde dingen ook beter
uitleggen aan ouders bijvoorbeeld. Een tijdje geleden hebben we bijvoorbeeld

Het voelt als wij

besloten om een half uur eerder aan de overdracht te beginnen, zodat we meer

‘Praten is zo’n belangrijke factor’, zegt Atty. ‘Je kunt doorgaan op je automa

tijd hebben om ons in te lezen. Als je dan richting een ouder aangeeft dat je dat

tische piloot, maar dan gaat de rest aan je voorbij. Ik ben er trots op dat we

doet omdat zijn of haar kind daar baat bij heeft, dan is er ook meer begrip.’

dat hebben weten om te draaien. Het voelt nu echt als wij.’

Kwaliteit van arbeid
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‘Hoe het met onszelf
gaat, zetten we te
laag op ons lijstje’
De kwaliteit van dienstverlening wordt direct beïnvloed
door hoe medewerkers zich blijven ontwikkelen. Wie
we zijn en hoe het met ons gaat als mens beïnvloedt
ons werk: we zijn ons eigen instrument. Het verhaal over
locatie Tellepark biedt aanknopingspunten om samen
te reflecteren op de kwaliteit van arbeid. In dit verhaal
delen we een korte weergave van het reflectiegesprek
dat we hierover hebben gehad.

Kwaliteit van arbeid
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REFLECTEREN OVER HET MEDEWERKERONDERZOEK

Als jullie het verhaal lezen, wat valt jullie

‘Het onderzoek is een middel’, reageert Anita Story,

even te laten en het op een rustiger moment weer

dan op?

regiocoördinator. ‘We focussen vaak op de scores

bespreekbaar te maken. Zo werd het onderzoek

‘Wat er voor mij uit sprong, is het stukje prioriteren

en cijfers, maar het onderzoek is een instrument

via een omweg later toch ingezet als instrument.’

in de waan van de dag’, zegt locatiecoördinator

om iets te bereiken, niet een doel op zich. Je zou

Bob de Jong. ‘We zijn goed in de mouwen opstro

de vragen uit het onderzoek op elk moment in het

‘Je leest inderdaad terug dat ze wel bewust ge

pen en rennen voor de mensen die we ondersteu

jaar kunnen gebruiken om met je team het gesprek

werkt hebben aan medewerkerstevredenheid’,

nen, maar prioriteit geven aan het invullen van zo’n

aan te gaan. Dat doen we denk ik nog niet, maar

zegt Jaap van Dooren, lid raad van toezicht.

medewerkeronderzoek staat op drukke momenten

dat zou ik wel mooi vinden.’

‘Ze weten waar ze staan, wat ze nog te doen heb
ben en het gesprek daarover is op gang gekomen.

bij de meesten niet op de agenda.’

De resultaten hadden ze niet nodig om verder te
‘Toch is binnen de hele JP de respons hoog en zijn
de cijfers positief’, zegt stafmedewerker Tanja Schol
ten. ‘Kennelijk gaat het over het algemeen goed en
vinden we ook de ruimte om het in te vullen. Maar
bij locaties waar het niet zo lekker loopt, heeft het

Het onderzoek is
een instrument,
niet een doel op zich

komen, dat vond ik mooi om te zien.’

Wat leren we hiervan?
‘Ik kan me goed voorstellen dat je je niet richt
op een medewerkeronderzoek als het niet lekker

onderzoek minder prioriteit. Wat halen we dan ei

loopt op een locatie’, zegt begeleider Nynke Kem

genlijk naar boven met het medewerkeronderzoek?’

penaar. ‘Ik vul het zelf eigenlijk ook alleen in als ik
‘Dat was ook het geval bij locatie Tellepark’, zegt

daar de tijd voor heb. Nu realiseer ik me: wat erg

‘Terechte vraag’, zegt Vera Klein Koerkamp, perso

Christel Mulder – Veldhuis, medewerker centraal

eigenlijk. Want het is juist goed om het in te vullen

neelsconsulent. ‘Aan de ene kant is een respons

bureau. ‘De locatiecoördinator heeft het nut van

als het niet goed gaat. Je staat stil bij wat je op dit

van 73% een hoge score, maar we missen dus wel

het onderzoek wel onder de aandacht gebracht bij

moment aan het doen bent. In die zin past een

locaties waar we eigenlijk het gesprek over zouden

de medewerkers, maar er kwam maar geen reactie

onderzoek juist goed in periodes waarin het wat

moeten voeren.’

op. Toen heeft ze er bewust voor gekozen het maar

minder gaat.’
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‘Je kunt het onderzoek inderdaad ook zien als reflec

de kwaliteit van arbeid’, zegt Bob. ‘Hoe het met

‘Een timmerman ziet het hè, wanneer zijn zaag

tiemoment’, reageert Anita. ‘Even stilstaan bij vragen

onszelf gaat, zetten we te laag op ons lijstje. Dat

niet scherp is’, zegt Bob. ‘Hij doet daar wat aan of

als ‘bij welke werkgever werk ik eigenlijk?’, ‘past deze

is een leuke uitdaging voor de komende tijd.’

haalt een nieuwe. Maar wij gaan als we druk voelen

locatie nog wel bij mij?’ en ‘wat wil ik?’. Ellen Reuzel,

Tanja: ‘Wat mij hierin bezighoudt, is dat je als

nog harder rennen. Ik denk dat we veel vaker tegen

gedragskundige: ‘En toch, als je aan het overleven

medewerker van de JP je eigen instrument bent.

elkaar kunnen zeggen: hé, volgens mij heb jij wat

bent in het hier en nu, is het lastig om reflectie te ple

Je zet jezelf in voor ondersteuning aan cliënten.

onderhoud nodig.’

gen. Je hebt vaak wat afstand nodig om te kunnen

Als je een timmerman bent, dan moet je onder

reflecteren. Daar moet ruimte voor zijn.’

houd plegen aan je instrument. Je zaag moet

‘Of sterker nog: zal ik jou helpen zagen?’, vult be

scherp zijn. Wij moeten dus onderhoud plegen

geleider Chantal ten Den aan. ‘Als je bijvoorbeeld

‘Eigenlijk zouden we op de locatie veel meer het

aan onszelf. Maar juist als het druk is of als we

meer de verbinding opzoekt met andere locaties,

gesprek met elkaar moeten voeren over de samen

druk ervaren, gunnen we ons daar geen tijd voor.

kun je samen zagen.’

hang van de kwaliteit van dienstverlening en

En dan gaat het knellen.’

REFLECTEREN OVER HET MEDEWERKERONDERZOEK

Wat kunnen we met deze inzichten voor

agressie voorkomt er vaak veel verloop is in het

‘Eigenlijk omschrijf jij precies waarom we opnieuw

de toekomst?

personeel. Het is denk ik goed om inzicht te krijgen

zijn gaan kijken naar deskundigheidsbevordering’,

‘Wat Chantal zegt over samenwerken, dat herken ik

in dit soort signalen.’

zegt Tanja. ‘We zoeken naar eigenaarschap, maar
we hebben medewerkers eigenlijk onteigend. Je

wel’, zegt Bob. ‘Op onze locatie kwam bijvoorbeeld
uit het medewerkeronderzoek dat de samenwer

Hoe kunnen we elkaar helpen in onze

bent het niet gewend om daar zelf mee aan de slag

king tussen locaties uit de regio extreem laag was.

professionele ontwikkeling?

te gaan. De middelen moeten gezond zijn, maar

Dat deed best een beetje pijn. Samen hebben we

‘Het zou mooi zijn als we de prioriteit van werken

de medewerkers ook. Daar zijn we alleen niet

die uitslag omarmd en besloten om de verbinding

aan jezelf wat hoger kunnen maken. Zo stimuleer

eisend in.’

meer op te gaan zoeken.’

ik mensen uit mijn team om na te denken over
welke opleidingen of trainingen bij ze passen,

‘Om onderhoud te kunnen plegen, moet wel het

maar nog wel te weinig denk ik’, zegt Bob. ‘Eerder

moment komen waarop je voelt en erkent dat je

hadden we een lijst met trainingen en dan koos

zaag bot wordt’, zegt Anita. ‘Wat jij nu zegt, Bob,

je uit welke bij jou paste. Nu is dat er niet meer en

dat is precies die schuring die daarvoor nodig is.

moet je zelf bedenken wat bij je past. Vraagt dat

Als alles goed is, maar 1 cijfer niet, dan voel je dat.

ander gedrag van medewerkers?’

En dan wordt de noodzaak er iets aan te doen

Zorg dat je inzetbaar
en gezond blijft
‘In de ideale wereld investeer je veel meer in
jezelf’, zegt Vera. ‘Zorg dat je inzetbaar blijft, dat je

ineens zichtbaar. Je moet ermee geconfronteerd

‘Klopt, daardoor ligt het bij mij ook een beetje stil’,

gezond blijft. Dat is makkelijk gezegd, maar het is

worden om het te erkennen.’

zegt Nynke. ‘Terwijl er nog zoveel te leren is. En

wel goed dat we blijven nadenken over de cultuur

toch ben ik er niet actief mee bezig. Maar ik vind het

en de randvoorwaarden die ervoor nodig zijn om

Het is ook overkoepelend interessant om te kijken

wel een mooie vraag, want je blijven ontwikkelen is

medewerkers daarin te faciliteren. Dat mensen ook

naar de signalen’, zegt Ellen. ‘Locatie Tellepark is

heel belangrijk. Maar wie maakt die volgende stap?

zelf blijven nadenken over hun ontwikkeling en rol

bijvoorbeeld niet de enige locatie waar de werk

En hoe dan? Als je het dan over eigenaarschap

binnen de JP en zich bewust zijn en blijven van het

druk hoog is. Zo zie je ook dat er op locaties waar

hebt, dan weet ik niet goed waar ik moet zijn.’

instrument dat ze zijn.’
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VERHAAL

‘TERUG NAAR DE BASIS, TERUG NAAR DE CLIËNT’
REFLECTIEGESPREK

‘Z ICHTBAAR KRIJGEN DAT IETS SCHUURT, KAN BEST EEN TIJDJE DUREN’
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Onder de kwaliteit van middelen verstaan wij alle middelen die
ondersteunend zijn aan onze dienstverlening. Hierbij vragen wij
ons steeds af hoe de middelen helpend zijn voor zowel cliënten
als medewerkers. Zodat wij ons kunnen richten op waar het om
gaat: ondersteunen van mensen bij leven.

Bij middelen gaat het om alles wat te maken heeft met onze financiën,
woningen, werklocaties en ondersteunende systemen. Vanaf dit
jaar maakt ook de jaarrekening deel uit van deze pijler.
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Alle feiten en cijfers op een rij
Wet Normering Topinkomens (WNT) 2020

Aantal locaties en provincies waar de JP

gebruik van persoonsgegevens. We werken daarbij

De WNT is van toepassing op de JP van den Bent

ondersteuning biedt

volgens de Algemene Verordening Gegevensbe

stichting. Het voor de JP toepasselijke bezoldi

De JP biedt ondersteuning op meer dan 170 loca

scherming (AVG). Medewerkers kunnen een goede

gingsmaximum is in 2020 € 185.000. De raad

ties. Deze locaties zijn verspreid over de provincies

inschatting maken of ze gegevens wel of niet

van toezicht heeft, op basis van 10 punten,

Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland en

delen. Als het delen van gegevens niet goed voelt,

het bezoldigingsmaximum vastgesteld voor

Gelderland.

is het vaak ook niet goed.

In 2020 opende de JP 3 nieuwe locaties, namelijk

Het ‘boekje’ met informatie, handige tips en ant

Zowel de bezoldiging van de raad van bestuur

locatie Koningshof in Vriezenveen, Lupinestraat

woord op vragen die leven op een locatie, hebben

als van de toezichthoudende functionarissen

in Hengelo en Burgemeester De Beaufortplein

we digitaal gepubliceerd. Zo is het voor iedereen te

is conform de WNT vastgesteld.

in Markelo. Er zijn ook locaties gestopt, namelijk

allen tijde binnen handbereik. In 2020 zijn er

locatie Koninginnepage in Wolvega, De Grote

6 meldingen gemaakt waarbij gedacht werd aan

Governance code

Geezenhegge in Uddel, Bregittenstraat in Kampen

een datalek. Drie daarvan zijn daadwerkelijk

De Zorgbrede Governance code 2017 is van toe

en Renkum in Renkum.

gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

raad van toezicht werken, ieder vanuit hun eigen

Algemene verordening

Het betrof 2 keer een verloren USB-stick en

verantwoordelijkheid, conform deze code.

gegevensbescherming (AVG)

1 keer een dubbelzijdige print van een aanmaning.

De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen

Dit heeft geen verstrekkende gevolgen gehad.

zorg- en jeugdhulp, klasse IV.

passing voor de JP. De raad van bestuur en de

bij leven. Om dat te kunnen doen, maken we

Kwaliteit van middelen
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Ontwikkelingen op het gebied van ICT

onze visie en begeleiders eenvoudig ondersteunen

dingsniveau van de medewerkers. Deze gegevens

We ondersteunen mensen bij leven. Maatwerk

in het methodisch en cyclisch werken. Er zijn 3 ICT-

kunnen de coördinatoren ondersteunen bij de

vormt daarbij de basis. Om ons werk goed te

onderwerpen die op dit moment aandacht vragen.

samenstelling van het team in werving & selectie.

kunnen doen, maken we gebruik van verschillende

Daarvoor hebben we werkgroepen gevormd:

Het geeft ook inzicht in het ziekteverlof, vakantie,

ICT-toepassingen. Denk aan Cliëntkompas en Plan

Cliëntdossier, Rooster & planning en Registratie &

meer-minderwerkuren en persoonlijk budget.

care. We bekijken regelmatig of deze programma’s

declaratie. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

Dat deze feiten en cijfers ondersteunend zijn aan

nog helpend zijn in de ondersteuning van mensen.

het primaire proces kun je lezen in het verhaal

Business Intelligence (BI) in 2020

‘Terug naar de basis, terug naar de

De tijd staat niet stil, zeker niet op het gebied van

We hebben binnen onze BI naast middelen ook

cliënt’ op pagina 45.

ICT. Een paar van onze huidige ICT-leveranciers heb

de kosten rondom arbeid inzichtelijk gemaakt.

ben besloten de programma’s die zij ons leveren op

Hierdoor zien we op locatieniveau een aantal

Geleverde zorg

termijn niet langer aan te bieden of verder te ont

kengetallen, zoals de formatie, fte en aantal mede

In onderstaande tabel staat een overzicht van de

wikkelen. Dat maakt dat we nadenken over nieuwe,

werkers in dienst op functie. Maar ook de verdeling

geleverde zorg conform indicatie per zorgkantoor

bij de JP passende programma’s, die aansluiten bij

man/vrouw, datum in- en uit dienst en het oplei

(wettelijk budget).

Specificatie
per WLZ uitvoerder

Wettelijk budget

2020

Extra kosten Covid

2020

Zorgkantoor Zilveren Kruis

€

25.527.931

€

56.411

Zorgkantoor Arnhem

€

1.381.803

€

Zorgkantoor Friesland

€

21.002.801

Zorgkantoor Midden IJssel

€

Zorgkantoor Nijmegen

Totaal nacalculatie

2020

Wettelijk budget

2019

€

25.584.342

€

24.064.331

-

€

1.381.803

€

1.418.462

€

32.930

€

21.035.731

€

20.524.193

7.566.979

€

8.333

€

7.575.312

€

7.895.631

€

5.635.769

€

17.592

€

5.653.361

€

5.262.235

Zorgkantoor Twente

€

33.886.344

€

81.022

€

33.967.366

€

32.276.988

Totaal

€

95.001.627

€

196.288

€ 95.197.915

€

91.441.840
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Jaarrekening/resultatenrekening 2020
Eind 2019 waren de eerste resultaten te zien van
het thema ‘de basis op orde’. Het volledige effect
hiervan is in 2020 zichtbaar geworden in het
resultaat van € 8,0 miljoen. De personeelskosten
zijn afgenomen naar 72,7% van de opbrengsten.
Door deze in 2019 ingezette beweging en ten
gevolge van corona (zoals effectievere beschikbaarheid medewerkers, afname reiskosten, etc.) is
het resultaat in 2020 toegenomen.

2020
Opbrengsten

133.582.624

2019
130.070.498

2018
127.442.633

Personeelskosten

97.113.495 72,7%

100.516.285 77,3%

96.540.488 75,8%

Huisvestingskosten, locaties, etc.

17.547.881 13,1%

17.464.577 13,4%

16.250.658 12,8%

Overige kosten waaronder ICT

10.914.106

10.613.639

11.188.189

Totale kosten
Resultaat

8,2%

125.575.482 94,0%
8.007.142

6,0%

8,2%

128.594.502 98,9%
1.475.996

1,1%

8,8%

123.979.335 97,3%
3.463.298

2,7%

Bedragen in €
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Waar besteden we dat geld aan?
De personele kosten bestaan voornamelijk
uit de kosten van medewerkers die in
loondienst zijn. Van de totale personele

2020
Huisvestingskosten, locaties, etc.

€ 17,5

dagbesteding), dat is 5,6% (2019: 5,2%)

Overige kosten waaronder ICT

€ 10,9

van de personele kosten.

Personeelskosten

€ 97,1

kosten is € 5,5 miljoen uitbesteed (externe

Uitbestede zorg

€ 5,5

Overige personeelskosten

€ 2,8

Lonen en salarissen (Incl. WG lasten)

€ 88,8
Bedragen in € (miljoen)

Wie werken voor JP?
Het gemiddeld aantal fte in 2020 is 1.859 (2019:
1.945). 80,5% (2019: 81,0%) van de medewerkers

2020
(Ass. / leerling / coördinerend) Begeleiders

1.496

Locatieassistent / Huishoudelijke medewerkers

142

Locatiecoördinatoren

145

locatiecoördinatoren is 95,9% (2019: 95,8%) van

Gedragskundigen

22

de medewerkers direct betrokken bij de locatie.

Overige medewerkers

55

is werkzaam als begeleider. Samen met de
locatieassistenten, huishoudelijk medewerkers en

In FTE
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Opbrengsten in miljoenen

Opbrengsten per financieringsbron
De opbrengsten zijn gebaseerd op de werkelijk geregistreerde zorg. Voor het jaar



2020 worden de opbrengsten nog definitief afgestemd met de financierende

95,2
91,4

partijen.

87,8

In de WLZ moet voor € 1 miljoen nog afstemming worden bereikt met de zorg



kantoren omdat de werkelijke geregistreerde zorg hoger uitvalt dan de herschik
king. Het is de verwachting dat dit vanuit het landelijk budget wordt vergoed.



2020


2019
2018
18,5


8,2

17,9

16,9

8,7

8,0

7,6
3,4

3,3

8,3

8,9

4,1
0,2





 









0,2



De opbrengsten zijn gebaseerd op de werkelijk geregistreerde zorg
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Opbrengsten per financiering in % verdeeld

2020

2019

2018

WLZ

71,6%

70,7%

69,5%

Jeugdwet

6,2%

6,2%

6,8%

WMO/GGZ

13,9%

13,9%

13,4%

Forensisch

2,5%

2,6%

3,2%

PGB

5,7%

6,4%

7,0%

Overig

0,1%

0,2%

0,1%
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Wat hebben we, wat krijgen we, wat moeten we betalen

Liquiditeit

In totaal is er € 117,05 miljoen aan bezittingen waarvan € 96,45 miljoen per direct beschikbaar is op bank

JP heeft ruim voldoende middelen beschikbaar.

rekeningen. Het overige deel zit in gebouwen en inrichtingen van locaties, enz. (€ 13,58 miljoen). Of wordt

€ 96,45 miljoen is per 31 december 2020 direct

op korte termijn ontvangen van anderen (€ 7,02 miljoen) of moeten we nog betalen ( € 16,41 miljoen).

beschikbaar op diverse bankrekeningen.
De werkwijze van JP, ‘doen wat nodig is’ en ‘de

Bezittingen

Schulden

basis op orde hebben’, hebben mede tot deze
liquiditeitspositie geleid. Het niet hebben van
langlopende schulden en deze liquiditeit zorgen
ervoor dat omstandigheden van buiten er niet
toe leiden dat van onze koers afgeweken hoeft
worden.

Verplichtingen en voorzieningen
JP heeft naast bezittingen ook verplichtingen aan
2020

2020

Gebouwen en inventaris

€ 13,58

Eigen vermogen

€ 98,83

Kortlopende vorderingen

€ 7,02

Voorzieningen

€ 1,82

Liquide middelen

€ 96,45

Kortlopende verplichtingen

€ 16,41

Bedragen in € (miljoen)

Bedragen in € (miljoen)

personeel en anderen. Dit zijn verplichtingen op
lange termijn en op korte termijn. De personeels
gerelateerde verplichtingen. zoals loonbelasting,
PBL, jubilea, etc. bedragen eind 2020 € 17,47
miljoen van in totaal € 18,23 aan verplichtingen.
Er zijn geen langlopende verplichtingen, buiten
de hiervoor genoemde verplichtingen.

Kwaliteit van middelen
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
Activa

Ref.

Resultatenrekening over 2020

31 dec. 2020

31 dec. 2019

13.582.024

13.303.675

13.582.024

13.303.675

Vaste activa
Materiële vaste activa

Ref.

2020

2019

8

133.002.023

129.151.743

Subsidies

9

128.850

346.690

Overige bedrijfsopbrengsten

10

451.751

572.065

133.582.624

130.070.498

Bedrijfsopbrengsten
1

Totaal vaste activa
Vlottende activa

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2

2.484.215

2.870.341

Debiteuren en overige vorderingen

3

4.531.528

6.331.941

Liquide middelen

4

96.452.738

85.068.285

Bedrijfslasten

103.468.481

94.270.568

Personeelskosten

11

97.113.495

100.516.285

117.050.505

107.574.243

Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

12

1.533.253

1.675.391

Overige bedrijfskosten

13

26.668.849

26.353.995

125.315.597

128.545.672

8.267.027

1.524.825

Totaal vlottende activa
Totaal activa

Som der bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfslasten

Passiva
Eigen vermogen

Ref.

31 dec. 2020

31 dec. 2019

Financiële baten en lasten

5

Bestemmingsfondsen

98.825.040

90.817.898

Totaal eigen vermogen

98.825.040

90.817.898

1.817.569

968.176

Voorzieningen

6

Bedrijfsresultaat
Resultaat na belastingen

14

-259.885

-48.829

8.007.142

1.475.996

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Bestemmingsfonds ‘t Werelthuis

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2

0

3.278

Overige kortlopende schulden

7

16.407.896

15.784.891

16.407.896

15.788.169

117.050.505

107.574.243

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare Kosten
Totaal

Deze tabel is overgenomen uit de financiële verslaglegging

-200.713
8.207.855

1.475.996

8.007.142

1.475.996

Bedragen in €
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EEN VERHAAL OVER DE LOCATIE KLEURRIJK

‘Terug naar de basis,
terug naar de cliënt’
De JP is een financieel gezonde organisatie. Maar er zijn ook locaties die rode
cijfers kennen. Boerderij Kleurrijk in Oudemirdum heeft de afgelopen jaren
hard gewerkt om de basis weer op orde te krijgen. De cijfers zijn nog niet op
het gewenste niveau, maar er is wel een ‘nieuw Kleurrijk’ ontstaan.

Overvraging en wantrouwen
Een begeleider illustreert hoe zij het ‘oude Kleur
rijk’ heeft ervaren. ‘Je moest dag en nacht bereik
baar zijn. En gek genoeg gingen we daar allemaal
in mee. Je was bang dat je er anders uit lag. Die
druk voelde je heel erg, dat alles tegen je gebruikt
kon worden als je het gesprek aan wilde gaan.

Opgericht vanuit een idealisme

Het voelde eigenlijk heel onveilig. Tijdens vergade

Kleurrijk is een locatie in Friesland waar we onder

aangelegd om dagactiviteiten te bieden voor cliën

ringen ging het ook altijd eerst over hoe iedereen

steuning bieden bij wonen en werken en er is een

ten, maar de werkzaamheden waren zo ingewik

zich voelde, het huiluurtje noemden we dat. Het

bso. Een prachtige locatie die 11 jaar geleden is

keld dat medewerkers die taken op zich moesten

was zo persoonlijk, dat we na zo’n overleg bijna

opgericht vanuit idealisme en een bepaalde kijk

nemen. Er was geen onderling vertrouwen, waar

niet meer aan ondersteuning toekwamen.’

op de natuur. Zo aten cliënten volgens de oerdis-

door medewerkers veel werkdruk ervaarden. En

voedingswijze, werd er schoongemaakt met

door vast te houden aan de oerdis-voedingswijze

‘Vaak liepen we een half uur tot een uur uit en in die

natuurlijke schoonmaakmiddelen en was er een

gaf de locatie veel geld uit aan dure voedings- en

uitloop kwamen de cliëntbesprekingen nog snel

eigen theetuin. Het leek een locatie met veel mo

schoonmaakmiddelen en stond de groep centraal

aan bod. Terwijl het juist om de cliënt moet gaan’,

gelijkheden, maar er speelde van alles. De tuin was

in plaats van de individuele behoeften.

erkent ook begeleider Anna Renske Schotanus.
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‘Er werd ontzettend veel van je verwacht. We
moesten extra werken om zieke collega’s op te
vangen, want vervanging werd niet geregeld. We
werkten zo’n 14 dagen achter elkaar, inclusief
slaapdiensten, met maar 1 dag vrij tussendoor.
Dat was heel zwaar.’

Oog voor feiten en cijfers
Regiocoördinator Gerjanne Kleen geeft aan dat
medewerkers met hart en ziel aan het werk waren,
maar dat je aan alle kanten voelde dat er iets niet
klopte. ‘Naast het onderbuikgevoel dat we hadden,
bevestigden de feiten en cijfers dat ook’, legt ze uit.
‘Die zijn altijd aanleiding geweest voor het gesprek
hierover. Zo was het ziekteverzuim bijvoorbeeld
structureel hoog. Waardoor raken mensen zo
overvraagd? En wie hebben we in dienst, voor
hoeveel uren en in welke functies? Door daar ook
samen met collega’s van het centraal bureau naar
te kijken, kregen we steeds meer boven tafel over
wat er nou aan de hand was en wat we moesten
veranderen.’
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EEN VERHAAL OVER DE LOCATIE KLEURRIJK

In 2016 is de toenmalige locatiecoördinator ver
trokken en werd ze vervangen door een tijdelijke
locatiecoördinator. Die zorgde ervoor dat de
continuïteit niet in het geding kwam. Daarna zijn
uiteindelijk Hester Hylkema en Nicole Bosma-
Boersma aangetrokken als nieuwe locatiecoördi
natoren. Het heeft al met al zo’n 2,5 jaar geduurd
om alles weer in beetje in op orde te krijgen.

We zijn eigenlijk
gaan opruimen

Individueler ondersteunen
‘We zijn eigenlijk gaan opruimen’, zegt Hester.
‘Terug naar de basis, terug naar de cliënt. Wie
woont of werkt hier? En wat heeft hij of zij nodig?

Kwaliteit van middelen
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Sluiten de indicaties daar ook op aan of niet?

Kunnen we af met minder? Zo heb ik besloten om

Leerproces voor het leven

Door ook daarnaar te kijken, bleek dat die voor

binnenkort naar een andere JP-locatie te gaan. We

Door alle stappen die de afgelopen jaren zijn gezet,

sommigen te laag waren en voor anderen te hoog.

willen allemaal dat Kleurrijk slaagt en dan moet je

is niet alleen de kwaliteit van middelen verbeterd.

Mensen worden nu weer gezien als een individu en

ook dit soort stappen durven nemen.’

Het onderlinge vertrouwen is gegroeid, de werk

niet als een groep, wat eerder wel het geval was.’

sfeer is verbeterd en hierdoor is ook de werkdruk
verminderd. Kleurrijk is meer in balans. De begelei

‘Vanuit die basis zijn ook gekwalificeerde bege
leiders aangesteld’, vult Gerjanne aan. ‘We onder
steunen mensen met een ondersteuningsvraag,
mensen die veel zorg nodig hebben. Daar heb je
stabiele professionals voor nodig.’

De inkomsten en
uitgaven zijn beter
in verhouding

ders geven aan dat het een wereld van verschil is in
vergelijking met het oude Kleurrijk.
Hester en Nicole hebben het vertrouwen weer
weten op te bouwen. Er is geen achterdocht meer,
maar juist gelijkwaardigheid en respect. Anna

Toekomstperspectief voor Kleurrijk

Renske voegt daar aan toe: ‘Ik ga nu weer met

Dankzij stappen als het aannemen van gekwa

Om de locatie toekomstperspectief te bieden en

plezier naar mijn werk. Dit is een leerproces voor

lificeerd personeel, stoppen met de oerdis-

de basis op orde te krijgen en houden, is er ook

het leven’.

voedingswijze en verantwoordelijker om te gaan

gekeken naar hoe de inkomsten verhoogd kunnen

met de uitgaven ziet de locatie de positieve effec

worden. ‘We zijn bijvoorbeeld gestopt met onder

ten als het gaat om de kwaliteit van middelen.

steuning aan mensen die hier kwamen logeren.

‘De inkomsten en uitgaven zijn beter in verhou

Er bleek onvoldoende vraag te zijn voor logeren,

ding, zegt Nicole. ‘Het blijft nog steeds een zoek

waardoor dit een onstabiele factor werd voor de

tocht, maar we weten nu wat ons te doen staat.

financiën. Er was wel vraag naar wonen. We

We hebben een plan. We hebben laatst ook kri

hebben daarom nieuwe woonplekken gecreëerd,

tisch naar onze eigen uren gekeken bijvoorbeeld.

zodat we meer mensen kunnen ondersteunen.’
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‘Zichtbaar krijgen dat iets schuurt,
kan best een tijdje duren’
Het verhaal over de locatie Kleurrijk zet ons aan het denken. Het laat zien
dat de pijlers van de JP niet op zichzelf staan, maar altijd met elkaar in
verbinding zijn. Wat roept het verhaal bij ons op? En wat zegt dat over de
JP en onze werkwijze? In dit verhaal delen we een korte weergave van het
reflectiegesprek dat we hierover voerden.

zo door kon blijven gaan. Wanneer trek je aan de
bel in zo’n situatie?’
‘Dat zeg je terecht, het is niet typisch JP. Maar
we hebben binnen onze organisatie ook te
maken met lokale cultuur’, zegt Tanja Scholten,
stafmedewerker. ‘Maar wanneer is iets lokale
cultuur en wanneer is iets niet oké? Hoe krijg je
dat helder met elkaar en wat doe je er vervolgens

Als jullie het verhaal lezen, wat valt jullie

gezond mogelijk eten is een mooi ideaal, maar

mee? Dat is denk ik het dilemma wat naar voren

dan op?

was dat ook de behoefte van de mensen die

komt.’

‘De grootste vraag die dit verhaal bij me oproept

ondersteuning kregen?’

is: is er destijds wel gestart vanuit de vraag van de

‘Als je kijkt naar de waarde eigenaarschap, dan

cliënt?’, zegt locatiecoördinator Femke Haarman.

‘Wat mij inderdaad direct opviel, was dat het zo

zie ik wel onderling commitment. Dat vind ik wel

‘Medewerkers hadden de beste intenties, maar

niet de JP is’, zegt Marcel Melenhorst, lid raad

knap’, zegt Marcel. ‘Maar op het gebied van de

werkten misschien niet vanuit de visie dat we

van toezicht. ‘Wat maakt dat er niet eerder is

middelen was dat aan het begin wel anders. De

beginnen bij de basis. Wat wil de cliënt? Het zo

ingegrepen? Gek is dat eigenlijk, dat het zo lang

nieuwe locatiecoördinatoren hebben de financiën
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moeten opruimen, zoals ze het zelf zeggen. Dat

Als ik kijk naar mijn eigen locatie die 1,5 jaar

dat je zelf mag handelen als jij vindt dat dat nodig

geeft ook eigenaarschap aan. Niet alleen de visie

geleden is gestart, toen wisten we al snel wat

is. En de vrijheid voelen om dat ook te kunnen

van de JP volgen, maar er ook voor zorgen dat

voor cultuur we wilden creëren. Wat vinden we

organiseren met elkaar. Daar is ook samenwerking

je locatie er financieel gezien goed voor staat. Ik

prettig? Onze locatiecoördinator heeft ons daarin

voor nodig. Niet alleen binnen je eigen team van

denk dat het daardoor ook mis is gegaan, dat er te

ook goed gefaciliteerd. En als dan bleek dat

begeleiders, maar juist ook met de gedragskundige

weinig zicht was op het middelenbeheer.’

we te snel gingen of een stap oversloegen, dan

en de locatiecoördinator. Van dat eilandje afkomen

spraken we daarover. Die aanspreekbaarheid

als het ware.’

‘Klopt, op locatie Kleurrijk zijn ze de financiën nu

miste waarschijnlijk bij Kleurrijk, waardoor die

veel meer met elkaar aan het bespreken’, zegt Inge

angstcultuur zich bleef ontwikkelen.’

Overmars, financieel administrateur. ‘Ook naar de
toekomst toe. Hoe staan we er voor en wat willen

‘Als ik nadenk over de vraag hoe lokale cultuur

we bereiken? Dat blijven afstemmen met elkaar

ontstaat, dan is mijn ervaring dat veel locaties als

is belangrijk. In het begin was eigenaarschap er

een eilandje functioneren’, zegt gedragskundige

op dit punt inderdaad niet, nu is daar veel meer

Gina van Veldhuijsen. ‘Als je weinig contact hebt

aandacht voor.’

met medewerkers van andere locaties en het

Terug naar
de basis,
terug naar
de inhoud

allemaal binnen je eigen locatie houdt, dan kun

We hebben het over eigenaarschap, maar

je al snel een eigen cultuur creëren. Dat was bij

‘Zichtbaar krijgen dat iets schuurt, kan best

wat zegt dit verhaal over cultuur?

Kleurrijk denk ik ook het geval. Signalen werden

een tijdje duren’, zegt Tanja. ‘We zijn een

‘Als ik lees dat medewerkers bang waren en dat

misschien wel geprobeerd te delen, maar de

lerende organisatie, maar hoe lang mogen we

er een terugkerend huiluurtje was, dan denk ik

sneeuwbal rolt soms gewoon niet verder.’

leren? Ik vind het in die zin heel mooi dat de
ziekteverlofcijfers een groot waarschuwingsbord

wel: wat moet het een nare plek zijn geweest
om te werken’, vertelt begeleider Marleen

‘Ik moet hierin ook meteen denken aan vrijheid en

vormden. Dat inzicht hielp om weer terug naar de

Groot. ‘Het is denk ik iets wat langzaam groeit.

vertrouwen’, zegt Femke. ‘Het vertrouwen krijgen

basis te kunnen, terug naar de inhoud.’
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Hoe kun je cultuur veranderen, hoe kom je

Deventer werken we bijvoorbeeld veel samen met

van je eilandje af?

andere locaties. Heeft iemand vakantie, dan komt

‘Je moet ruimte kunnen creëren voor een ander

er een begeleider van een andere locatie. Roulatie

geluid’, zegt Marcel. ‘Als dingen onder de radar

kan je dus helpen. Laatst is een begeleider naar

blijven, gaan mensen over elkaar praten in

een andere locatie gegaan en kwam weer even bij

plaats van met elkaar. Ruimte bieden voor een

ons terug om haar ervaringen van daar te delen.

tegengeluid, een andere kijk, is denk ik heel

Dat beweegt wel.’

belangrijk. Hoe faciliteren jullie dat met elkaar?’
‘Daar zit dus ook wel een stukje professionele
‘Als mensen zo vastzitten in een bepaalde

nieuwsgierigheid in hè’, reageert Marcel. ‘Willen

cultuur en zich niet meer uit durven te spreken,

weten hoe het op een andere locatie gaat of

is het denk ik belangrijk dat anderen vanuit een

juist van een ander willen horen hoe hij of zij het

helicopterview met je meekijken. En zo een

op jouw locatie ervaart. Ik denk dat oprechte

opening tot een gesprek kunnen creëren’, zegt

interesse ook helpt om scherp te blijven. Dat is een

begeleider Julia Eenkhoorn. ‘Anders gaat er denk

zoektocht die je met elkaar kunt aangaan.’

ik nooit wat veranderen. Een scherpe blik van een
nieuwe stagiair of een collega van een andere
locatie die een keer een dag meedraait, kunnen
daaraan bijdragen. Frisse blikken van buitenaf zijn
nodig om kritisch te kunnen blijven.’
‘Het ligt er inderdaad aan hoe je dat binnen je
locatie organiseert’, zegt Femke. ‘Bij ons in de regio
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Het met elkaar de dialoog aangaan, draagt bij aan het voortdurend
reflecteren op ons handelen. Het brengt nieuwe betekenissen en leidt
tot nieuwe inzichten. Continu in beweging blijven is een wezenlijk
onderdeel van onze cultuur.

Het bespreken van inzichten is niet vrijblijvend. Wij vragen ons
vervolgens af: wat staat ons dan te doen? Daarmee koppelen we
onze waarnemingen en dilemma’s aan de verantwoordelijkheid en
de verplichting die wij hebben om dát te doen waar de kwaliteit van
dienstverlening en de kwaliteit van onze arbeid beter van worden.
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Alle feiten en cijfers op een rij
Externe visitaties

audits waar we in 2019 mee stopten. De vorm

rvt met elkaar en met mensen binnen en buiten de

Gezien de situatie waarin we ons door corona

van de audits sloot niet goed meer aan bij de

JP in gesprek. Zowel fysiek als digitaal. In het afge

in bijna heel 2020 bevonden, heeft dit jaar maar

bedoeling: het gesprek voeren over de kwaliteit

lopen jaar is het door corona niet mogelijk geweest

1 externe visitatie plaatsgevonden. Een gemeente

van dienstverlening en arbeid met mensen van

om locaties te bezoeken. De ontmoetingen zijn digi

in Friesland is op zoek naar de borging van onze

binnen en buiten de JP.

taal wel doorgegaan in de bijeenkomsten ‘In gesprek

werkwijze. In het gesprek is de gemeente mee

met nieuwe medewerkers’ en ‘Jij maakt de JP’.

genomen in onze cultuur, visie en werkwijze. Zij

Kennis delen tijdens werkbezoeken

komen tot de conclusie dat bij de JP het voeren

We zijn transparant over wat we doen en hoe we

Met de corona-updates die we deelden met de

van het gesprek de borging is.

het doen. Maar ook leren we graag van anderen.

medewerkers op ons intranet, hebben we de leden

We gaan regelmatig op uitnodiging met anderen in

van de rvt goed op de hoogte gehouden over de

Vernieuwend verantwoorden

gesprek over onze visie en werkwijze. We doen dit

ontwikkelingen op dat gebied. Van daaruit konden

In het voorwoord van deze uitgave lees je meer

met partijen vanuit verschillende branches. In het

we met elkaar blijven reflecteren of we deden wat

over het vernieuwend verantwoorden. Deze ma

eerste kwartaal van 2020 kon dit nog fysiek plaats

nodig was. In het verhaal ‘De kennis van nu

nier van verantwoorden geeft ons de mogelijkheid

vinden. Daarna hebben we digitaal onze weg hierin

hadden we toen nog niet’ op pagina 59

met medewerkers van verschillende locaties en

gevonden. In 2020 zijn er 20 bezoeken geweest.

kijken Ruud en Tanja met de rvt terug op het

rollen gesprekken te voeren. Daarbij betrekken

afgelopen jaar.

we ook graag mensen van buiten de JP. Zo houden

Raad van Toezicht (rvt)

we elkaar scherp en versterken we elkaar. Deze

Om goed in contact te zijn met de JP in zijn geheel,

Afgelopen jaar zijn 2 leden vertrokken. Eén rvt-lid

gesprekken zijn een passend vervolg op de interne

de medewerkers en cliënten gaan de leden van de

omdat de zittingstermijn is afgelopen. Met het

Kwaliteit van dialoog en intern toezicht
56

DE CIJFERS

andere rvt-lid zijn we overeengekomen om voortijdig afscheid van elkaar
te nemen. Zoals we ook steeds blijven kijken of medewerkers goed pas
sen bij de visie, cultuur en kernwaarden van de JP, doen we dat ook met
de leden van de rvt.
We hebben inmiddels 3 nieuwe leden geworven met een diversiteit
aan achtergronden, kennis en kunde die zich willen inzetten voor de JP.
De werving en selectie hebben we gedaan met de rvt, het bestuur,
medewerkers en cliënten.

Traineeprogramma rvt
Zoals beschreven in ‘Inzicht in kwaliteit 2019/2020’ zijn we in 2020 gestart
met het traineeprogramma rvt. Hierin participeren trainees in 2 jaar tijd
bij 3 verschillende raden van toezicht. Door de coronasituatie is het eerste
jaar verlengd met een half jaar. Halverwege 2021 wisselen de trainees en
gaan zij bij een andere raad van toezicht participeren. In februari 2022
wordt het hele traineeshipprogramma met alle betrokkenen geëvalueerd.

Kwaliteitsgesprek met zorgkantoor
Jaarlijks hebben we met de zorgkantoren inkoopgesprekken vanuit de Wet
Langdurige Zorg. Ook gaan we in gesprek over ons kwaliteitsdocument om

Jij maakt de JP
Eigenaarschap is 1 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. De JP-waarden, visie en
manier van werken staan centraal bij deze ontmoetingen.
In 2020 zijn in 10 bijeenkomsten ruim 40 medewerkers in
verschillende groepssamenstellingen met elkaar in gesprek
gegaan: 1 fysieke bijeenkomst en 9 via de digitale weg.
Medewerkers zijn betrokken geweest bij verschillende onder
werpen binnen de organisatie, zoals het vormgeven van de
digitale startpagina, het medewerkersonderzoek en JP opleiding
& ontwikkeling. Maar ook in de gesprekken voor het werven van
nieuwe leden voor de raad van toezicht en het werven van de
nieuwe interne bestuurder.

ze mee te nemen in onze visie en werkwijze. Dit gesprek is in 2020 door de
omstandigheden niet doorgegaan, maar is verschoven naar begin 2021.
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‘De kennis van nu
hadden we toen nog niet’
Marcel Melenhorst: ‘Er ontstond iets dat zo

We zijn een lerende organisatie en hechten waarde aan het delen van
onze waarnemingen en dilemma’s. Regelmatig voeren we hier met elkaar
de dialoog over. Iets wat de afgelopen tijd plotseling voor nieuwe vraag
stukken zorgde, is corona. Ruud Klarenbeek (bestuurder) en Tanja Scholten
(stafmedewerker) blikken met de raad van toezicht terug op de keuzes die
we in deze periode hebben gemaakt en wat we daarvan leren.

onvoorspelbaar was… Schoot de organisatie
daardoor niet in de verkramping?’
Tanja: ‘Zo heb ik dat geen enkel moment ervaren.
Bij andere zorgorganisaties zag je dat er direct
werd teruggegrepen op crisisdraaiboeken, waar
door mensen zich ook afvroegen hoe we daar bij
de JP mee om gingen. Maar als Van Dissel het ook
niet precies weet, hoe moeten wij dan weten wat
het juiste is? Vanaf het begin hebben we aange

Inge Borghuis: ‘We zijn nu meer dan een jaar

het ging om leven of dood. Wel zijn er een paar

geven dat we de maatregelen vanuit de overheid

onderweg... Wat waren de dilemma’s als we terug

situaties geweest waarin de veiligheid in het ge

volgen. We volgen het beleid van de RIVM. Daar

kijken op de periode vanaf het begin van corona

ding was. Dat is natuurlijk wel een dilemma: laat

hadden we mee te leven, het was niet anders.’

tot nu?’

je iemand bijvoorbeeld naar zijn ouders gaan,
terwijl je weet dat het daar niet veilig is? Maar

Moniek Beltman: ‘Als we dan met de kennis van

Ruud: ‘Dat vind ik best een lastige vraag. We heb

het stelt me gerust dat we over het algemeen

nu terugblikken op maart vorig jaar, hadden we

ben gelukkig weinig vraagstukken gehad waarbij

weinig grote problemen hebben meegemaakt.’

dingen dan anders gedaan?’
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Tanja: ‘Als je er met de kennis van nu naar kijkt,

omdat we die verantwoordelijkheid hebben. Pas

Henk: ‘Vanuit dat oogpunt snap ik je zeker. Toch

dan hadden we misschien geen bezoekverbod

daarna, als je na een tijdje de effecten ziet van zo’n

kunnen we nu wel vaststellen dat dit bezoekverbod

opgelegd. Maar de kennis van nu hadden we toen

beperking, dan ontstaat er ruimte om er anders

niet goed was, toch?

nog niet. We volgden de maatregelen omdat er

naar te kijken en er iets mee te gaan doen. Dan

zoveel onduidelijkheid was. En door dat ook zo

krijg je meer oog voor maatwerk en handel je daar

Tanja: ‘Ik vind dat lastig om te zeggen, want dit

naar iedereen te communiceren, creëerden we

ook naar. Maar we zijn in het begin nooit onzeker

besluit gaf mensen namelijk ook rust. Cliënten en

juist duidelijkheid.’

geweest over dit besluit en hebben inderdaad

medewerkers hadden behoefte aan duidelijkheid.

geen twijfel laten zien. En daar ben ik ook nog

Ik denk dat iedereen aan het begin dacht: wat

steeds blij om, dat we dit zo hebben aangepakt.’

gebeurt er toch allemaal? Niemand snapte wat

Henk den Uijl: ‘De keuzes rondom de bezoekers
regeling vind ik een interessant dilemma. Dat werd

er op ons afkwam. En deze duidelijkheid was wel

opgelegd vanuit de politiek. Maar achteraf gezien

helpend om rust te creëren. Zo doen we het nu.’

kun je je nu inderdaad afvragen of dat wel zo’n
goed idee was. Daar zit ook weer een vraag achter,
want wanneer kun je nou echt zeggen of iets een
goed idee was of niet? Wat mij opviel, is dat ik

Wanneer kun je nou
echt zeggen of iets een
goed idee was of niet?

hierover geen onzekerheid heb geproefd. Maar
het is wel een besluit geweest met veel impact.

Ruud: ‘Het heeft heel erg te maken met de context
eromheen. De context van urgentie. Is er brand?
Dan ga je blussen, niet eerst nadenken. Ik blijf het
liefst zoveel mogelijk weg van systemen en vaar

Henk: ‘Waarom ben je daar blij om?’

Ik kan me best voorstellen dat jullie getwijfeld

liever op een paar duidelijke richtingen, maar
op dat moment moesten we direct handelen.

Ruud: ‘Omdat we te maken hebben met een grote

En zodra er dan ruimte komt om het anders te

groep mensen die een beroep op ons doen. Dan

doen, dan pakken we die ruimte ook in plaats

Ruud: ‘We hebben hier eigenlijk geen moment

moet je duidelijk zijn over de lijn die je volgt. Dat is

van vasthouden aan het systeem van regels omdat

over getwijfeld. We hebben direct de keuze

niet altijd leuk, maar we waren het er direct over eens

dat nou eenmaal bepaald is.’

gemaakt om ons aan het verbod te houden,

dat dit op dat moment nou eenmaal nodig was.’

hebben over waar je nou goed aan doet.’
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Inge: ‘Een bezoekverbod opleggen, dat is een
heel moeilijke situatie. Ik kon het besluit begrijpen,
maar ik vond het lastig dat de kwaliteit van leven
geen issue meer leek te zijn. Niemand sprak daar
over. Als bestuurders zijn we denk ik wel te weinig
opgestaan om het gesprek aan te gaan over deze
beslissing. Het heeft veel leed en verdriet gebracht.
Hoe hebben jullie dat ervaren bij cliënten? En bij
hun familie?
Ruud: ‘We hebben er alles aan gedaan om zoveel
mogelijk met elkaar in contact te blijven, bijvoor
beeld via beeldbellen. Daar moet je aandacht voor
hebben, laten we dat vooropstellen. Ik vertrouw
er ook op dat de medewerkers daar alles voor
hebben gedaan wat nodig was. En dat zoeken naar
andere manieren van met elkaar in contact zijn,
speelde ook niet alleen maar binnen de JP hè.
We hebben daar allemaal mee te maken gehad.’
Henk: ‘Klopt, maar het is wel anders natuurlijk.
Als burger moet ik me aan de regels houden. Maar
als ik wil, zou ik meerdere vrienden tegelijk kunnen
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uitnodigen zonder dat iemand me op de vingers

doelgroep zou niet mogen legitimeren waarom

zeggen dat de rust ook goede dingen heeft

tikt. Het is wel anders als je als begeleider tegen

er een bezoekverbod is. Je wilt de medewerkers

gebracht? Het lijkt wel alsof we daardoor het

een cliënt zegt dat hij geen bezoek meer mag

natuurlijk beschermen, maar de cliënten ook.

gesprek niet meer met elkaar durfden te voeren.’

ontvangen. Dat is een heel andere verhouding.’

Zorgprofessionals bescherm je niet met een
bezoekverbod, want zij komen in hun dagelijks

Jaap van Dooren: ‘Door corona zijn we ons van

Tanja: ‘Klopt, maar dat is dan ook het gegeven.

leven ook op andere plekken. Je beschermt dus

heel veel dingen bewust geworden. In het kwali

Dat is dan ook de situatie die het op dat

vooral de cliënt.’

teitsdocument van vorig jaar kwamen meerdere
dilemma’s naar voren die door corona ontstonden.

moment is.’

Het is ook wikken en wegen geweest. En dat kan
Inge: ‘Wat ik zelf eigenlijk nog steeds niet begrijp,
is waarom het bezoekverbod voor de gehandi
captenzorg nooit ter discussie is gesteld? Zijn de
cliënten dan wel zo kwetsbaar als wordt gesteld?’
Ruud: ‘Dat kun je je zeker afvragen, maar ze zijn

Door corona zijn
we ons van heel
veel dingen bewust
geworden

soms heel lang blijven schuren. Ik ben benieuwd
hoe we daar de komende tijd mee omgaan. Vallen
we als corona achter de rug is weer terug in oude
patronen? Of zijn we in staat om ons bewust te blij
ven van wat het afgelopen jaar ons qua inzichten
ook gebracht heeft. Dat daar steeds naar gezocht

op wat voor manier dan ook wel zorgafhankelijk.

wordt en dat we daar met elkaar zo over in gesprek

Er werd daarom heel erg geredeneerd vanuit de

blijven binnen de JP, is een mooi gegeven.’

veiligheid van de medewerkers, zodat de kwaliteit

Cynthia op den Brouw: ‘Wat maakt nou inder

en continuïteit van de zorg niet in het geding

daad dat het gesprek hierover niet ontstond?

kwam.’

Het was eigenlijk een heel stille periode. Ook als
je kijkt naar de periode na het bezoekverbod,

Inge: ‘Er werd dus eigenlijk verbijzonderd op

bleef het daarover best lang stil. En voelde het

kwetsbaarheid. Maar het verbijzonderen van een

soms ook niet zo dat je het eigenlijk niet mocht
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‘We zijn ongelijke
mensen, die kun je niet
gelijk behandelen’

Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder: ‘Waar ken
merkt zich dat in, dat het typerend is voor de JP?’
‘In dat iets niet per se goed of fout is’, vervolgt ze.
‘Voor mijn gevoel kan ik niet snel iets fout doen,
omdat we er altijd over kunnen praten. Je handelt
en kunt dat verantwoorden. En ja, soms maken
we keuzes waarvan we achteraf zeggen: dit zullen
we misschien niet nog eens zo doen. Maar daar
kunnen we het dan wel over hebben met elkaar,

Wij zijn een lerende organisatie en hechten waarde aan het delen van onze
waarnemingen en dilemma’s. Die van onszelf kennen we, maar die van een
ander niet. Het gesprek met de raad van toezicht biedt handvatten om samen
te reflecteren en zo tot een completer beeld te komen. In dit verhaal delen
we een korte weergave van het reflectiegesprek dat we hierover voerde.

dat is fijn.’
‘Wat ik uit het verhaal haal, is dat genoemd werd
dat de overheid een bezoekverbod oplegde’, rea
geert locatiecoördinator Jolijn Lubberts. ‘Enerzijds
was dat ook zo, maar ik heb het niet zo zwart-wit
ervaren. Ik heb juist de ruimte gevoeld om vanuit
onze professie per individu te mogen bekijken wat
die regeling nou inhield. Op onze locatie hadden

Opgericht vanuit een idealisme

we bijvoorbeeld geen bezoekverbod dat voor

‘Het voelde voor mij des JP’s’, zegt begeleider

den van Ruud en Tanja. We durven altijd te zeggen

iedereen gold, maar waren de afspraken per cliënt

Karen Haarsma. ‘Ik vind het fijn dat we een heldere

welke keuzes we hebben gemaakt en waarom. Dat

verschillend. Bij de één kwam er wel bezoek, bij

visie hebben en dat iedereen daar achter staat. Dat

geeft me een veilig gevoel en past ook goed bij wie

een ander niet. En er waren ook cliënten die naar

lees ik ook terug in dit verhaal en in de antwoor

ik ben als mens.’

hun ouders gingen.’
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Ruud: ‘Dat herken ik zeker. We hebben de lande

van de mededeling dat alles op slot ging, ook voor

‘Want hoe gaan we de dagen voor cliënten die

lijke regels gevolgd, maar we hebben inderdaad

mijn dochter. Maar gelukkig werd er ook gekeken

ineens thuis zitten goed invullen? Hoe kunnen we

ook de ruimte gepakt. Er zit ook wel wat ondeu

naar wat wél mogelijk was. Zo konden we na de

deze periode handen en voeten geven, zodat we

gendheid in onze organisatie hè. Dat we uit durven

eerste 3 weken op 1,5 meter afstand van elkaar bui

de kwaliteit van ondersteuning en arbeid kunnen

spreken dat het soms verstandiger is om andere

ten wandelen bijvoorbeeld. Dat was voor haar ook

borgen? Gelukkig kwam snel de dialoog over

keuzes te maken. En gelukkig maar, want dat be

erg belangrijk. Het is natuurlijk best zoeken hè. Wat

maatwerk op gang. Ook in overleg met ouders. Dat

tekent dat we niet zomaar de regels volgen zonder

is nou het beste voor iedereen. Je kunt niet zomaar

was soms ook best lastig, want hoe leg je uit dat de

zelf na te blijven denken.’

een gehele organisatie op slot gooien. We moeten

ene ouder wel mag komen wandelen en de andere

altijd blijven kijken naar de belangen van de cliënt

niet? Door daar continu de dialoog over te voeren,

en die van de medewerkers.’

hebben we op een veilige en verantwoorde manier

Hoe kijken we terug op de keuzes die we
hebben gemaakt?

keuzes kunnen maken. Daarin heb ik ook het

‘Die bezoekregeling, daar kreeg ik als ouder ook

‘De maatregel vroeg inderdaad ook veel van mede

vertrouwen gevoeld vanuit de organisatie. Die ge

mee te maken’, zegt Ankie Lievegoed. ‘Ik schrok

werkers’, zegt gedragskundige Tineke van Wieren.

deelde verantwoordelijkheid was sterk aanwezig.’
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‘Toch waren die eerste weken ook best wel lastig’,

‘In hoeverre voel je binnen de JP dat je zo’n

zegt begeleider Marian Bervoets. ‘Er kwam iets op

persoonlijke uitdaging kunt delen met anderen?’,

ons af waarvan we niet precies wisten hoe erg het

vraagt Marijke Ploegman, director bij KPMG.

was. Ik voelde ook die vrijheid om maatwerk toe
te passen, maar je wilt geen besmettingen veroor

‘Die ruimte is er altijd en dit soort dilemma’s

zaken. Dus in hoeverre durf je andere keuzes te

bespreken we vaak met elkaar’, zegt Marian. ‘Maar

maken? Dat was voor mezelf wel een dilemma. De

het dilemma komt vaak naar voren in het moment.

adviezen vanuit het RIVM en de JP waren helpend,

Ik werk bij een ouderinitiatief waar met name

maar toch vraag je je steeds af: waar doe ik nou

bewoners nog steeds verwachten dat iedereen

goed aan?’

gelijk wordt behandeld. Wat voor jou geldt, geldt
ook voor de buurman. Dus dan krijg je weleens een
opmerking als: er komt een moeder langs, dat mag
toch niet? Dan moet je op dat moment een goed
antwoord hebben om dat te verantwoorden. Dat
zijn soms lastige momenten.’

Als we het nu wat meer van een afstandje
bekijken, wat leren we dan?
‘Het is heel fijn dat we maatwerk konden toepas
sen. Aan de andere kant was het voor medewer
kers misschien eenvoudiger geweest als er wel pro
tocollen waren vanuit de JP’, zegt Jolijn. ‘Daarmee
zeg ik niet dat dat goed was geweest, maar het gaf
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me wel stof tot nadenken. Zij zijn soms in posities

dilemma’s voelen en dat we samen verantwoorde

‘Elke week kreeg ik een e-mail waarin de regels

terechtgekomen die behoorlijk ingrijpend waren.

lijk zijn, dan kwam het ook wel weer goed. Vanuit

stonden uitgelegd. Bij de JP was dat anders en had

Ouders moeten beperken en aanspreken. Cliënten

angst werd gezocht naar regels en vastigheid,

ik gewoon goed contact met de begeleider van

die ineens thuis komen te zitten, waardoor je roos

maar als je dan doorvraagt over wat er nodig is

mijn dochter, dat vond ik prettig. Ik snap overigens

ter verandert. En dan heb je nog een privéleven

om je werk te kunnen doen, kwamen daar mooie

ook wat jullie zeggen over hoe je je dilemma’s

waarin je ook te maken krijgt met besmettingen en

gesprekken uit voort.’

deelt met ouders om draagvlak te krijgen voor je

quarantaine. Wat kun je wel van ze vragen en wat
niet? Dat heeft impact gehad.’

Vanuit angst werd
gezocht naar regels
en vastigheid

keuzes. Zeker bij ouders die moeite hadden met de
‘We hebben het over maatwerk in kwaliteit van

situatie. Het gaat wel om hun kind waar ze al jaren

ondersteuning, maar kijkend naar de kwaliteit

zorgen over hebben. Er is dus angst bij ouders,

van arbeid heb ik die dilemma’s bij medewerkers

maar er is ook angst bij medewerkers. Hoe ga je

ook zeker gevoeld’, zegt Tineke. ‘En daarin is ook

daar samen zo goed mogelijk mee om? Hoe blijf

steeds maatwerk toegepast. Wat kunnen we van

je kijken naar de belangen van het individu? Dat is

medewerkers vragen? Hierdoor zijn sommigen

misschien wel een nieuwe opgave.’

uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat ze
beter passen in een organisatie met meer regels.

‘Een nieuwe opgave vind ik het niet, want dit speelt

Dat is een mooie ontwikkeling die ons nog dichter

altijd’, zegt Ruud. ‘Maar het wordt nu wel zichtbaar

bij de bedoeling brengt. In het moment zelf is dat

der. We zijn ongelijke mensen, die kun je niet gelijk

‘Dat heb ik ook wel gehoord van locatiecoördi

niet makkelijk, maar als je het nu met wat meer

behandelen. En die zoektocht die jij beschrijft,

natoren’, zegt regiocoördinator Brenda Schut.

afstand bekijkt, zie ik dat wel als iets positiefs.’

Ankie, die moeten we erkennen. De uitzondering

‘Sommigen gaven inderdaad aan: wat zou het fijn

bepaalt altijd de regel. Ik ben blij met die zoek

zijn als er een protocol was, dan kan ik zeggen dat

‘Ik herken het vraagstuk over wel of geen regels.

tocht, dat we die steeds opzoeken. We kunnen niet

ik het protocol heb gevolgd. Maar als je daarover

Ik ben curator van een man die bij een organisatie

alles dichttimmeren, we moeten rekening houden

in gesprek gaat en aangeeft dat we allemaal die

woont waar wel veel protocollen zijn’, vertelt Ankie.

met alles wat leeft. Zeker tijdens zo’n pandemie.’
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