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Inleiding

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. De invloed die het COVID-19 virus heeft gehad en nog 
steeds heeft op de gehandicaptenzorg is onderbelicht gebleven in het nieuws. Veel aandacht ging uit 
naar de zorgverleners in het ziekenhuis, maar de grote groep mensen met een chronische beperking 
was niet in beeld en nog steeds is er amper aandacht voor. De impact die het virus heeft gehad op 
de gehandicaptenzorg en de dilemma’s waar medewerkers voor stonden waren groot en vroegen 
om een continue afweging. Het is niet eenvoudig om aan iemand met autisme uit te leggen dat de 
bus morgen niet komt om hem naar zijn dagbesteding te brengen. Het is een moreel dilemma om 
iemand met een ernstig meervoudige beperking te isoleren in zijn kamer vanwege een besmetting 
en dan te moeten afwegen of het niet beter is hem te sederen met medicatie vanwege de kans 
op zelfverwonding. Waar we normaal gesproken het zorgproces vormgeven door te denken in 
mogelijkheden, werden we nu soms gedwongen te kiezen tussen twee onmogelijke alternatieven. 

Voor veel cliënten is het niet gemakkelijk om zich aan de maatregelen te houden. De wereld is te 
ingewikkeld, anderhalve meter afstand houden kan voor mensen met een verstandelijke beperking 
voelen als een afwijzing. Andere cliënten vinden mondkapjes eng en willen die aftrekken bij anderen. 
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal cliënten die door het COVID-
virus zijn overleden. 

Deze periode laat – ondanks de verdrietige 
omstandigheden – ook zien hoe flexibel en creatief 
we zijn omgesprongen met het inpassen van de 
maatregelen. Hoe we op een andere manier 
aansluiting konden blijven vinden bij de 
zorgbehoeften van de cliënten en hoe we hierin 
de samenwerking aangingen met familieleden. 

Iedere medewerker van Esdégé-Reigersdaal 
ontving een zakje Goudsbloemzaadjes. De 
boodschap die daarmee verspreid werd luidde: 
Samen staan we sterk, we gaan het redden. Het 
bracht ons hoop, verbinding en waardering. Op 
onze intranetsite werden diverse filmpjes gedeeld 
om inzage te geven hoe het er bij de verschillende 
clusters aan toe ging, dagbesteding in het lente zonnetje, 
taarten die werden rondgedeeld. Op deze manier bleven we op 
de hoogte van de belevenissen van onze cliënten, ongeacht of we thuis of op 
locatie aan het werk waren.  

Dit kwaliteitsrapport beschrijft hoe we het jaar 2020 hebben beleefd. Interviews met cliënten, 
verwanten en medewerkers geven inzage in hun gevoelens, belevingen en afwegingen. Sommige 

‘In de 
gehandicaptenzorg komt 

het woord ‘afstand’ niet voor, 
laat staan anderhalve meter.’

Met een indringende tv- en radiospot 
vraagt de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) in de eerste twee 
weken van mei landelijk aandacht 

voor een sector die anders is.
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projecten stonden stil, maar andere, nieuwe inzichten kwamen aan het licht. Bij een organisatie 
bestaande uit ruim 3000 cliënten en medewerkers is het een uitdaging een rapport te schrijven waar 
een ieder zich in herkent. We kunnen in dit rapport alleen maar procesmatig beschrijven hoe we 
vormgeven aan de zorg en steekproefsgewijs inzage geven in teams of individuele situaties. 

Overkoepelend onderscheiden we zeven thema’s waar we ons het afgelopen jaar op hebben willen 
focussen. Deze thema’s zijn het jaar ervoor opgehaald uit verschillende reflectiebijeenkomsten waarbij 
de raad van bestuur sprak met cliënten en medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Deze 
thema’s zullen, door dit rapport heen, beschreven worden op zorgniveau, medewerkersniveau en 
organisatieniveau en vormen een stramien om op voort te borduren in de komende jaren.

 ● Visie – in de relatie tussen de ondersteuner en de cliënt wordt duidelijk wat er voor de cliënt toe 
doet. Dit uitgangspunt vraagt om ruimte en vertrouwen voor medewerkers en clusters om dát te 
organiseren wat passend is bij de ondersteuningsvraag van de cliënt.

 ● Omgeving – de mate waarin mensen beperkingen ervaren wordt niet alleen bepaald door hun 
individuele kenmerken, maar evenzeer door de mogelijkheden die hun omgeving biedt. Een 
belangrijk deel van ons werk bestaat dan ook uit kwartier maken in de samenleving voor mensen 
met een beperking.

 ● Ontwikkeling – leren en reflecteren op het eigen werk is nodig om de vragen van de cliënt te 
horen; een passende manier om verantwoording af te leggen aan de wereld om ons heen is te 
laten zien hoe dit gebeurt.

 ● Organisatie en medewerkers – voortgaande groei van de aantallen cliënten, clusters en 
medewerkers vraagt om aanpassingen van de bestaande manier van werken.

 ● Samenwerking en samenhang – met rond de 70 clusters is er een breed gevoelde behoefte aan 
dwarsverbindingen over de clustergrenzen heen.

 ● Ondersteunende digitalisering – goede en betrouwbare ICT voorzieningen zijn onmisbaar voor 
alle bovenstaande thema’s.

 ● Huisvesting – voltooiing deconcentratie Reigersdaal, nieuwbouwprojecten en plannen voor 
nieuwe projecten voor dagbesteding, wonen en behandeling.
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‘De grootste gevolgen 
van de maatregelen waren toch 

wel het stilleggen van dagbesteding en 
het verbod op bezoek. Ook de bezoeken van 

de (para-)medici zijn zoveel mogelijk beperkt. Of we 
cliënten betrokken hebben bij deze beslissingen? Nee, 
tenminste niet op onze manier. We hebben de centrale 

medezeggenschap zo
goed mogelijk geïnformeerd, maar onze cliënten zijn allemaal 

unieke mensen, dus onze medezeggenschap is vooral 
decentraal

ingeregeld. We hebben individueel afspraken met hen 
gemaakt, bijvoorbeeld omdat zij echt in de knel kwamen als 

familie hen niet kon bezoeken. Hun zorgverleners hebben 
in overleg met hen afspraken op maat gemaakt voor 

het op een aangepaste manier toch kunnen
ontvangen van bezoek.’ 

(Nico Plug, Samen naar een beter normaal 
@2020 KPMG Advisory N.V.) 

1. Het zorgproces rondom de individuele 
cliënt

In de relatie tussen de cliënt en de zorgmedewerker wordt duidelijk wat er voor de cliënt toe doet. Dit 
uitgangspunt vraagt om ruimte en vertrouwen voor medewerkers en clusters om dát te organiseren 
wat passend is bij de ondersteuningsvraag van de cliënt.

Afgelopen jaar werden deze ondersteuningsvragen uiteraard gekleurd door het COVID-19 virus. De 
gevolgen van dit virus zijn zo ingrijpend geweest en nog steeds, dat het op alle terreinen in het leven 
van de cliënt invloed heeft gehad. Toen veiligheid en zekerheid in het gedrang kwamen, doordat in 
maart 2020, een tamelijk onbekend virus ons en onze cliënten bedreigden, kon zichtbaar worden hoe 
de zorgrelatie een cruciale rol speelt in het leven van cliënten. 

Sommige cliënten konden niet begrijpen 
waarom ze niet meer naar buiten 
mochten gaan, gedurende de eerste 
lockdown. Bij andere cliënten werd 
zichtbaar hoe zwaar zij te lijden 
hadden onder het gemis van 
het bezoek van ouders, 
familie en vrienden. We 
zoeken dan met elkaar 
naar een oplossing die 
zo min mogelijk schade 
veroorzaakt. Op die 
manier waren we in 
staat om op langere 
termijn de coronaregels 
te waarborgen. Het is niet 
eenvoudig om af te wegen 
welke beslissing het belang 
van de cliënt het dichtst 
nadert. Hierbij zijn we steeds op 
zoek naar de persoonlijke waarden 
van cliënten – die weliswaar een 
spanningsveld kunnen vormen met de 
formele regels. De risicovolle keuzes kunnen 
we alleen maken wanneer we vanuit de dialoog 
met meerdere betrokkenen afstemming bereiken. 

Terugkijkend op de eerste lockdown, waarin het gevoel van veiligheid en zekerheid wegviel door 
COVID-19, sociaal contact geminimaliseerd werd, erkenning en waardering op een andere manier 
gezocht moesten worden en vanwege het sluiten van de dagbestedingscentra, laat zien hoe 
impactvol deze crisis is geweest en nog steeds is. Gedurende deze lockdown vormden frustraties 
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aan de ene kant en creativiteit aan de andere kant een nieuw evenwicht. Er werd gezocht naar 
alternatieven, cliënten gingen naar huis, dagbesteding werd in de woonclusters gegeven en via 
beeldbellen kon het contact met verwanten en vrienden onderhouden worden. Voor een korte 
periode was dit een oplossing en sommige veranderingen bleken dusdanig positief uit te pakken dat 
we ze willen behouden. 

De daaropvolgende maanden konden we het normale leven in aangepaste vorm herstellen en in de 
tweede golf waren we in staat met enkele lokale aanpassingen dit ‘nieuwe normaal’ te continueren. 
Natuurlijk missen we het ongedwongen samenkomen, maar we zijn inmiddels wel goed in staat om 
onze werkzaamheden op andere manieren vorm te geven. De belangrijkste processen, die cruciaal zijn 
rondom de zorg voor de cliënten, konden gelukkig steeds doorgaan.

Op dit moment zijn de orthopedagogische dagcentra open, evenals de activiteitencentra voor 
volwassenen en mag bezoek, met beschermingsmaatregelen, langs blijven komen. De mogelijkheid 
om te testen en nu ook om te vaccineren maakt dat er ruimte ontstaat, hoewel we nog een lange weg 
te gaan hebben en we voorlopig voorzichtig moeten zijn. 
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DRAKENKOP
Aan een rond houten zeeschipraam hangt een grote drakenkop 
als een jachttrofee te pronken in de werkkamer van het Cool 
Theater te Heerhugowaard. Charlie beschrijft hoe hij dit 
driedimensionale kunstwerk heeft gemaakt. ‘Allereerst heb 
ik van kranten en tape de mal gemaakt. De draak zelf heb 
ik geboetseerd van papier-maché en van klei de tanden en 
horens van de draak.’ Charlie heeft duidelijk oog voor detail, 
de schubben van de draak heeft hij één voor één uitgeknipt en 
heel nauwkeurig met papier-maché op de huid van de draak 
aangebracht. De ogen van glas zien er bijna levendig uit. ‘Hij 
is nog niet helemaal af, het is een cadeau voor mijn moeder,’ 
geeft Charlie aan. 

Eenzame uitdaging
Voor Charlie was de lockdown in maart een eenzame uitdaging. 
‘In het begin ging het best, maar op een gegeven moment, 
naarmate het langer duurde, ontdekte ik dat ik minder ging 
eten en mijn dagstructuur langzamerhand veranderde,’ vertelt 
hij in een video call. 
Charlie woont zelfstandig in een focus woning, samen met 
zijn hulphond Momo, en ontvangt ambulante hulp van de 
Mantelmeeuw, voor volwassenen met niet aangeboren 
hersenletsel. Oorspronkelijk komt de 27-jarige Charlie uit 
Tilburg, maar vanwege een trauma daar wilde hij weg uit deze 
stad en is hij in Alkmaar terecht gekomen. Iemand van de ADL 
zorg kreeg in de gaten hoe creatief Charlie is en bracht hem op 
het idee om bij Idee-Atelier te gaan werken. Met zijn creatieve 
talent is hij een waardevolle medewerker binnen Idee-
Atelier, een werkplaats met winkel, dicht bij de binnenstad 
van Alkmaar. Hij maakt tassen, applicaties om tassen mee 
te versieren, schilderijen en kaarten. Charlie kan heel mooi 
tekenen en maakt sjablonen die andere cliënten kunnen 
inkleuren en als kaarten verkocht kunnen worden in de winkel. 
Tijdens de eerste lockdown ging alles dicht, dus ook Idee-
Atelier. Zijn ambulant begeleider kon niet meer langskomen en 
onderhield telefonisch contact. ‘Dat is gewoon anders, ik zeg 
dan dat het goed gaat, maar laat niet echt zien hoe het met 
me gaat,’ legt Charlie uit. Zijn regelzaken stapelden zich op, 
normaal gesproken neemt hij zijn post mee naar zijn ouders, 
maar deze bezoeken bleven ook uit voor zijn eigen veiligheid. 

Het nieuwe gewone ritme
‘Stofzuigen in een rolstoel gaat nou eenmaal niet zo goed 
en mijn labradoodle kan mij wel helpen om de was uit de 
wasmachine te halen, maar daarmee is mijn huis nog niet 

schoon. Gelukkig bleef mijn schoonmaakster mij wel 
gewoon bezoeken, daar ben ik heel dankbaar voor.’ 
Eigenlijk vielen de andere steunpilaren weg en mentaal 
ging het daardoor niet goed met Charlie. Hij beschrijft dat 
dit proces sluipend verloopt, ‘Op een gegeven moment 
vroeg ik me af waarom ik nog mijn bed uit zou gaan.’ 
Gesprekken, wel weer online, met de psychologe hielpen 
hem wel maar het beeldbellen met Idee-Atelier gaf hem 
weer het ritme terug. ‘Als je weet dat je om 10 uur achter je 
naaimachine moet gaan zitten omdat je wordt gebeld en 
mensen zien je in beeld, dan wil je er wel verzorgd bij zitten.’ 
Daarnaast geeft het Charlie voldoening om mooie spullen 
te produceren. Zijn begeleiders van Idee-Atelier brachten 
materialen bij hem thuis, ze kletsten even bij of gingen 
samen buiten tekenen. In mei kon hij alweer drie keer per 
week online aan het werk en op dit moment werkt Charlie 
één keer per week in het Cool Theater in Heerhugowaard, 
waar Charlie en zijn collega’s ruime afstand kunnen 
bewaren en elkaar zo toch weer kunnen opzoeken. 
Zijn vaste begeleidster vanuit de Mantelmeeuw is hem 
na verloop van tijd ook weer gaan opzoeken. Ze zijn gaan 
wandelen en op die manier voelde het veilig om weer face to 
face gesprekken te voeren. Gelukkig heeft hij de kerstdagen 
en oud & nieuw bij zijn ouders kunnen vieren. 

Voorlopig voorzichtig 
 ‘Op zich ben ik wel een thuiszitter,’ zegt Charlie, ‘ik verveel 
me niet zo snel, maar toch zou ik wel weer terug willen naar 
mijn oude ritme, gewoon weer vier dagen in de week aan 
het werk in Idee-Atelier.’ Toch is Charlie liever voorzichtig, 
als kind heeft hij twee keer kinkhoest gehad en daardoor 
ook longschade opgelopen. Om die reden is hij wel bang 
om corona te krijgen. Voorlopig voelt hij er niet veel voor 
om te worden ingeënt, omdat Charlie angst heeft dat de 
bijwerkingen vat kunnen krijgen op zijn longen waardoor 
er een allergische reactie zou kunnen ontstaan. ‘Dit nieuwe 
ritme, waarbij ik één keer per week naar het Cool Theater 
ga en de andere dagen thuis werk, kan ik voorlopig wel 
volhouden.’ 
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KRACHTIG EN KWETSBAAR

Gezond leven
De cijfers zijn glashelder. De huidige pandemie laat zien dat mensen met chronische aandoeningen 
en co-morbiditeit het grootste risico lopen om ernstig ziek te worden van een COVID-19 infectie. Ze 
hebben beduidend meer kans om hieraan te overlijden. 

Gezonde voeding, goede nachtrust en een gezonde leefstijl is voor veel mensen moeilijk, zo ook voor 
een deel van onze cliënten. Het recht om je in te schrijven bij een huisartsenpraktijk in je buurt – het 
lijkt voor ieder mens vanzelfsprekend, maar voor onze cliënten is dit helaas niet altijd het geval. Al 
jaren hebben wij te maken met een grote terughoudendheid van de huisartsen in Heerhugowaard 
om cliënten met een indicatie behandeling met verblijf in te schrijven in hun praktijk. Niet alleen in 
Heerhugowaard speelt dit, ook in andere regio’s in Nederland is dit een probleem. Om die reden heeft 
de VGN de nodige acties uitgezet om dit probleem op de kaart te houden en op te lossen. Concreet 
heeft dit geresulteerd in een convenant, onder andere ondertekend door de huisartsenverenigingen. 
Het lukt ons mondjesmaat om cliënten in te schrijven bij reguliere huisartspraktijken, een enkele 
huisarts heeft zich gemeld met het verzoek om dit nu ook formeel te regelen via een overeenkomst. 
De huisartsenzorg zoals die door ons in eigen beheer wordt geboden is kwalitatief voldoende 
geborgd.

Ons voornemen is om een pilot te starten in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam 
om Gecombineerde Leefstijl Interventie, ontwikkeld door het ministerie van VWS, uit te werken voor 
Esdégé-Reigersdaal. Afgelopen jaar hebben diverse behandelaren binnen onze organisatie de cursus 
Beweegkuur gevolgd. Door gezonde voeding en beweging te stimuleren onder cliënten met een 
verstandelijke beperking, willen we hun interne motivatie aanspreken en hun omgeving versterken 
om zo aan te sturen op gedragsveranderingen. 

Daarnaast is het verbeteren van de lighouding tijdens het slapen een aandachtspunt. 
Ligondersteuning draagt bij aan verminderde stijfheid en voorkomt vergroeiingen bij cliënten die 
niet zelfstandig in staat zijn van lighouding te veranderen. De opbrengst uit zich bij cliënten in minder 
lichamelijke klachten, minder gedragsproblemen, meer eetlust en meer energie om activiteiten te 
ondernemen. De ligondersteuning willen we centraal in een pilot aanbieden – we hebben budget 
voor vijftien cliënten op jaarbasis. 

Onze palliatieve zorg heeft ook onze aandacht gehad het afgelopen jaar. In samenwerking met ZONH 
hebben we de subsidieaanvraag De gereedschapskist palliatieve zorg in de VG goedgekeurd gekregen 
door ZONMw. Met het palliatieve consultteam hebben we een start gemaakt en onderzocht hoe 
medewerkers de palliatieve zorg ervaren. Deze ervaringen zullen ons richting geven om de juiste 
onderdelen uit de gereedschapskist te implementeren. Een mooi resultaat is de e-learning Palliatieve 
zorg in de VG die wij hebben ontwikkeld en die is aangeboden bij de VGN-academie.

Grensoverschrijdende situaties
Afgelopen jaar is onderzocht wat wij verstaan onder grensoverschrijdende situaties, een 
overkoepelende term waarbinnen grensoverschrijdende situaties tussen cliënten onderling en 
medewerkers onderling, vormen van huiselijk geweld/kindermishandeling/ouderenmishandeling en 
grensoverschrijdende situaties vanuit de samenleving en vanuit de zorgrelatie onderscheiden worden. 
Medewerkers zijn bekend met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast 
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hebben we aandachtsfunctionarissen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en kunnen cliënten 
en medewerkers een beroep doen op de afdeling Lichaamsbeleving Seksualiteit en Seksueel Misbruik 
(LSS) van onze organisatie. De landelijke Leidraad Veilige Zorgrelatie (in 2014 ontwikkeld in opdracht 
van het ministerie van VWS) hebben we het afgelopen jaar gebruikt als onderlegger om ons beleid 
rondom grensoverschrijdende situaties in de zorgrelatie kritisch tegen het licht te houden. 

We willen alle varianten van grensoverschrijdende situaties onder de aandacht brengen en de 
bewustwording rondom dit onderwerp vergroten. We vermoeden dat medewerkers dan sneller in 
staat zijn grensoverschrijdende situaties te herkennen en te signaleren zodat ze hierop in kunnen 
spelen. Grensoverschrijdend gedrag bij medewerkers kan zich onbewust voordoen. Door te illustreren 
welke variaties er zijn kunnen we bewustzijn vergroten. 

Ook willen we aandacht hebben voor het empoweren van onze cliënten. We willen projecten als Kom 
op voor Jezelf (weerbaarheidstraining ontwikkeld door en voor cliënten) verder uitbouwen. Daarnaast 
willen we aandacht hebben voor het betrekken en het uitbreiden van het sociale netwerk van cliënten 
en de mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid binnen onze organisatie onderzoeken.

Wet zorg en dwang
Ook zonder de Corona-crisis was het in het najaar van 2019 al duidelijk dat implementatie van de 
nieuwe Wet zorg en dwang heel wat zou vragen van de zorginstellingen. Om deze reden had de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al laten weten dat 2020 een overgangsjaar zou worden waarin 
de IGJ niet zou handhaven als organisaties nog werken aan de invoering van de wet. De VGN en 
Actiz hadden ook al laten weten dat invoering van de wet in alle details tot onwerkbare situaties zou 
kunnen leiden en zij hadden eenzijdig handreikingen van werkbare oplossingen gegeven aan hun 
leden. Intern heeft Esdégé-Reigersdaal daar ook eigen praktische uitwerkingen aan gegeven. 

Dit maakte het mogelijk om aan de medewerkers de boodschap te geven zich vooral te richten 
op gezamenlijke bewustwording van wat er aan onvrijwillige zorg gegeven wordt. De kern van de 
boodschap is dan ook geweest, dat je niet zomaar iets tegen de zin van de cliënt doet, dat je dat 
zorgvuldig met elkaar overlegt, dat je de uitkomsten daarvan vastlegt in het ondersteuningsplan en 
dat je dit herhaalt na verloop van tijd, met mensen van buiten die mee gaan kijken. 

Door Corona is de planning zoals die gemaakt was voor 2020 vertraagd. Inmiddels is stichtingbreed de 
inventarisatie van onvrijwillige zorg nagenoeg afgerond en is in het vierde kwartaal van 2020 de eerste 
stap uit het stappenplan gezet. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. 
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Leren dóór en vóór cliënten
Gedurende dit jaar is onderzoek gedaan naar de verschillende leerinitiatieven die worden gebruikt 
door cliënten van Esdégé-Reigersdaal. Er is contact met vrijwel alle werk- en dagbestedingsclusters 
en ruim de helft van de ambulant- en woonclusters. Al deze leerinitiatieven zijn verzameld door 
Doe’RToe, onder de naam Slimmer. Er bleken veel leerinitiatieven te zijn, op allerlei verschillende 
gebieden en voor verschillende niveaus. De ervaring heeft geleerd dat de certificering bij de 
Academie voor Zelfstandigheid een hele waardevolle aanvulling is om leren mogelijk te maken voor 
cliënten bij Esdégé-Reigersdaal.
Naar aanleiding van het onderzoek is er door Slimmer een 
kennisnetwerk opgericht, waaraan cliëntbegeleiders en cliënten 
kunnen deelnemen. In dit kennisnetwerk wordt een groot 
gedeelte van de verschillende leerinitiatieven samengebracht, 
wat automatisch zorgt voor meer uitwisseling en kennis over de 
bestaande leerinitiatieven. 

“We kúnnen 
meer. We móeten meer. We 

zijn níet onze beperking. We zijn 
ons talént!”

Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken, 

stopt begin 2021 als officieuze minister van 

Gehandicaptenzaken en zal zich als 

adviseur inclusie gaan inzetten bij de 

KRO-NCRV.

METHODEN OM HET ZORGPROCES TE ONDERSTEUNEN

Positieve gezondheid
In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. De cliënt gaat in gesprek met de 
begeleider en scoort middels schaalvragen op de verschillende onderdelen. Als een onderdeel laag 
gescoord wordt, kan de cliënt ervoor kiezen om hier aandacht voor te hebben en tot concrete doelen 
te komen. Cliënten met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel hebben het 
vermogen om tot zelfreflectie te komen. De veerkracht van de cliënt wordt aangesproken waardoor 
de motivatie om tot verandering te komen sterker is. Deze methode hebben we inmiddels uitgebreid 
geëvalueerd en de methode draagt duidelijk bij aan het verhelderen van de vraag van de cliënt. 
Binnen onze organisatie zien we dat Positieve Gezondheid steeds vaker ingezet wordt als hulpmiddel 
om met medewerkers in gesprek te gaan. Het gesprek gaat middels deze methodiek niet alleen 
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over het werk, maar ook hoe de andere gebieden in het leven van een 
medewerker invloed heeft op het werk. Op die manier kan een 
clustermanager zicht krijgen op de draagkracht-draaglast balans. 
Een (op fysiek en emotioneel vlak) gezonde medewerker is beter 
in staat de zorgrelatie met de cliënt vorm te geven. Daarnaast kan 
het bijdragen aan het versterken van het onderling contact in 
teams. Diverse clusters, zoals NAH-bij, Torenuil en Fetura, hebben 
deze methode door middel van werksessies geëvalueerd. Om 
de methode organisatiebreed te borgen, deelt de projectgroep 
ervaringen op ons intranet om medewerkers te enthousiasmeren. 

LACCS
In deze methode gaat het over vijf gebieden die belangrijk zijn om een goed leven te kunnen hebben. 
In onze organisatie wordt deze methode gebruikt om in het bijzonder de cliënten met een ernstig 
meervoudige beperking (EMB) te kunnen verstaan in hun behoeften. De verschillende gebieden zijn: 
lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende 
tijdsbesteding. Door de tijd te nemen, de cliënt te observeren en deze 
observaties te checken bij verwanten en de vaste begeleiders, 
wordt duidelijk hoe het op deze gebieden gesteld is met de 
cliënt. Zodoende worden ondersteuningsplannen aangepast 
en zal uit de evaluatie blijken of tevredenheid gezien wordt bij 
de cliënt. Het cluster Boterbloemerf heeft inmiddels opgeleide 
medewerkers. Dit cluster zet zich in om andere clusters te 
stimuleren met deze methode aan de slag te gaan. De clusters 
het Zuiderlicht, de Zolder en DAC 6 zijn inmiddels ook actief 
begonnen met het opleiden van medewerkers.
 

Life Wise
Niet StreetWise maar LifeWise. 
Het doel van LifeWise is om (jong)volwassenen met LVB+ te ondersteunen in het reduceren van stress 
en om handelingsverlegenheid te verminderen bij medewerkers. 
Langs vier ondersteuningsthema’s wordt in het methodisch kader beschreven welke acties en 

interventies begeleiders kunnen inzetten. Allereerst is het 
belangrijk om met je cliënt overzicht te creëren in hun leven 

door te stabiliseren, waarbij je werkt aan rust, overzicht, 
betekenisvolle dagbesteding en succeservaringen. 

De ondersteuningsthema’s die daarop volgen zijn: 
ontwikkelen (moreel besef, zelfbeeld, vaardigheden), 
verbinden (contact, betrouwbaarheid, dialoog) en 
inbedden (borgen, context en richting).
Het afgelopen jaar bood ruimte aan medewerkers van 

de clusters Loek-HAL en De Waaier om deze methodiek 
te integreren in hun professioneel handelen. 
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Een goed 
gesprek 
met je cliënt! 

De DVIE-folder voor medewerkers
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2.  Onderzoek naar cliëntervaringen

Wij vinden het van essentieel belang dat cliënten hun stem kunnen laten horen. Het persoonlijke 
ondersteuningsplan, met daarin beschreven de doelen en de plannen van de cliënt, brengt ons zo 
dicht mogelijk bij de basis waarop we onze zorg inrichten. De cliënt (verwant) en de medewerker 
staan samen aan het roer en in die nauwe afstemming komen doelen en plannen concreet in het 
ondersteuningsplan. Meerdere methodieken helpen ons om de cliënt te verstaan. Dit Vind Ik Ervan is 
daar een voorbeeld van. Uiteraard hebben de centrale cliëntenraad, de centrale verwantenraad en de 
cliëntenraden op de clusters invloed op hoe de zorg bijgestuurd kan worden op organisatieniveau.

Communicatie
Binnen Esdégé-Reigersdaal is één van de uitgangspunten dat de informatievoorziening aan cliënten 
vooral vorm krijgt in de clusters, dicht bij de cliënten. Volgens de centrale cliëntenraad werkt dit lang 
niet altijd en overal. Cliënten missen daardoor informatie over beleidskeuzes in de organisatie en over 
activiteiten die voor hen toegankelijk zouden zijn. 
De centrale cliëntenraad heeft de voorkeur aangegeven om al deze informatie, op een toegankelijke 
manier op één online platform, aan te bieden. Om een dergelijk platform te kunnen organiseren 
en structureel van informatie te voorzien is de inzet en samenwerking van verschillende afdelingen 
voorwaardelijk. Inmiddels wordt er, onder leiding van de afdeling communicatie, een plan ontwikkeld 
voor dit platform.

Dit vind ik Ervan
Dit vind Ik Ervan hebben we geborgd in het ondersteuningsplan in het cliëntdossier, zodoende vormt het 
een vast onderdeel van de evaluatiesystematiek. Toch is een Dit Vind Ik Ervan gesprek een ander gesprek 
dan een werkplan-evaluatiegesprek. Bij Dit Vind Ik Ervan staat de onderzoekende 
dialoog centraal die de medewerker en de cliënt, vanuit die vertrouwde 
zorgrelatie, uitdaagt om dieper te kijken naar de verschillende thema’s in 
het leven van de cliënt. Wat vind ik eigenlijk van mijn vriendschappen? 
Hoe wil ik dat mijn woning eruit ziet? Ben ik tevreden met mijn 
dagbesteding of zijn er andere mogelijkheden? De medewerker wil met 
de onderzoekende dialoog de cliënt helpen om te reflecteren op deze 
thema’s. Er hoeft niet altijd een concrete uitkomst te komen, soms duurt 
dat even en is het idee dat de zorg op een andere manier ingericht kan 
worden helemaal nieuw voor de cliënt. We beogen dat cliënten door de 
onderzoekende dialoog kritischer kunnen worden in hoe zij hun leven en ook 
de zorg willen inrichten. Voor de groep cliënten die zich niet goed in taal kunnen 
uiten, is dit een lastige zoektocht waar het landelijk platform van Dit Vind Ik Ervan ook nog niet een klip 
en klaar antwoord voor heeft gevonden. Intern zijn wij bezig om met zorgmedewerkers rondom deze 
doelgroep te onderzoeken welke manier passend is. 

Ruim 1400 gesprekken zijn inmiddels gevoerd. De pandemie heeft er zeker schuld aan dat deze 
gesprekken niet bij alle clusters van de grond zijn gekomen, maar het project is desondanks goed op 
stoom gekomen. 
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Om de inhoud van de Dit vind Ik Ervan gesprekken te kunnen duiden, kiezen we ervoor om op 
clusterniveau informatie uit de gespreksverslagen te filteren. De onderzoekende dialoog heeft vooral 
betekenis op individueel niveau. Om die reden passen we geen aggregatie van de thema’s toe, 
maar benaderen we steekproefsgewijs verschillende clusters. De thema’s die per cluster het meest 
besproken zijn kunnen verschillen en mogelijke aandachtspunten aangeven.

Gevoel en familie zijn thema’s die vaak worden genoemd door de cliënten van Esdégé-Reigersdaal. Bij 
de woonclusters Loek-HAL, Zonneheuvel en het cluster Werk & Dagbesteding West-Friesland blijkt dit 
ook uit de Dit Vind Ik Ervan-gesprekken.

In het cluster Innovatie Jeugd kwam het thema vriendschap het vaakst ter sprake in Dit Vind Ik 
Ervan-gesprekken. De gedragsdeskundige van dit cluster benoemt dat dit te verklaren is omdat 
vriendschappen – het horen bij een groep, je identificeren met anderen – onderwerpen zijn die 
passen bij jongeren. Wanneer deze stroef lopen of niet van de grond komen is dit een belangrijk 
aandachtspunt waar in de werk- en ondersteuningsplannen aandacht voor zal zijn. 

Op de Klompenhoeve wordt vaak gesproken over familie, lijf en huis. De medewerkers geven aan 
dat ze het gesprek vaak voeren in de woonunit van de cliënt. Ze kijken samen rond, foto’s en hobby’s 
worden zichtbaar. Het gesprek gaat dan al snel over de woonruimte en of deze prettig is voor de 
cliënt. Ook foto’s dienen als gespreksstof. Cliënten vertellen over hun familieleden en vertellen hoe 
vaak ze hen zien en welke rol iemand heeft in hun leven. Abstracte vragen zijn vaak wel moeilijk om 
te beantwoorden. Wat is belangrijk aan familie? De kunst is dan om dit steeds heel concreet te maken. 
Het thema lijf komt tot uiting in gesprekken over voeding en beweging. De Klompenhoeve is een 
biologische boerderij. Koken en voeding zijn belangrijk voor cliënten en medewerkers. Niet altijd is 
er tijd om te koken, maar cliënten geven aan dat ze dit wel heel leuk vinden. Door corona konden 
veel activiteiten niet doorgaan, dat hebben cliënten gemist.  Een mooie uitkomst uit één van de Dit 
Vind Ik Ervan-gesprekken was dat één cliënt aangaf dat hij het lastig vindt dat hij wordt weggehaald 
uit de groep wanneer hij erg boos is en hard gaat schreeuwen. Liever wil hij in contact blijven met de 
medewerkers en in gesprek blijven. Dit inzicht hebben we direct verwerkt in zijn ondersteuningsplan. 
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India werkt bij het team LOEK West-Fries-
land. Ze begeleidt mensen met een licht 
verstandelijke beperking die op sommige 
gebieden in hun leven vastlopen in deze 
maatschappij. De mensen die ze bege-
leidt wonen zelfstandig. Hun problemen 
variëren. Ze kunnen problemen hebben in 
het aangaan en het behouden van relaties, 
ze kunnen kampen met verslavingen of 
financiële problemen. Geen cliënt is het-
zelfde. De diversiteit vindt India interes-
sant en uitdagend. Naast cliëntbegeleider 
is India ook leer-begeleider voor Dit Vind 
Ik Ervan.

Hoe leg je aan je cliënt uit wat een DVIE 
gesprek is?
Ik start een DVIE-gesprek met de uitleg 
dat we vandaag een ander soort gesprek 
gaan voeren. Ik benoem dat we benieuwd 
zijn naar de mening van de cliënten over 
bepaalde onderwerpen en dat we dit ook 
moeten vragen van het zorgkantoor.

De thema’s van DVIE zijn vaak herkenbaar 
bij de cliënten. We hebben het namelijk al 
over deze onderwerpen. Ik leg ook uit dat 
we normaal gesproken een gesprek voeren 
waarin we allebei veel praten maar dat ik in 
dit gesprek mijn mond ga houden en alleen 
ga vragen wat hij of zij ervan vindt. Dit helpt 
cliënten om in een bepaalde mindset te 
komen.

Ik merk dat cliënten iets anders gewend zijn. 
De proactieve houding, die cliënten van ons 
gewend zijn, is afwezig en dat kan lastig zijn 
voor ze. We spreken geen oordeel uit, dus 
geven ook geen bevestigende feedback, 
dat maakt cliënten soms vertwijfeld. Ze zijn 
zo gewend om ons te laten meedoen in 
gesprekken.

Hoe komt een cliënt tot een keuze voor een 
thema?
Ik geef ze zelf de keuze om een thema te 
kiezen, alle thema’s hebben betrekking 
op hun leven. Als ze het lastig vinden om 
te beginnen kan ik een thema aandragen. 
De thema’s die ik het vaakst voorbij zie 
komen zijn Vriendschap, Gevoel, Lijf en Hulp. 
Vriendschap is een actueel thema, ook 
omdat wij als begeleiders vaak wel gefocust 
zijn op het uitbreiden van het netwerk 
van cliënten. Bij het thema Lijf spelen 
gezondheid, verzorging, uiterlijk, eten en 
middelengebruik ook een rol.

Kun je aangeven welke uitwerking het 
gesprek heeft gehad op je cliënt? Maakt 
het hem/haar anders in contact met jou? 
Maakt het hem/haar kritischer of is er meer 
vertrouwen bijvoorbeeld? 
Ik merk dat de cliënt echt even alles heeft 
kunnen neerleggen en gevoelsmatig kom 
ik dichterbij de cliënt. Ik werk nog maar een 
jaar binnen dit cluster, dus ik ken mijn cliën-
ten ook nog maar een jaar. Ik ben benieuwd 
wat het langetermijneffect is van deze 
manier van gesprekvoering. 

Ik zie DVIE ook als een goede kennisma-
kingstool. De onderzoekende dialoog 
draagt bij aan een breder blikveld. Soms 
geef ik al maanden de begeleiding vorm 
door te focussen op regelzaken bij instan-
ties en bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de woning. Het idee om het eens over 
Familie of Gevoel te hebben levert nieuwe 
inzichten op. Een DVIE gesprek is helpend 
om het ondersteuningsplan in te vullen. 
Wij vullen elk jaar na de evaluatie ook het 
ondersteuningsplan aan op nieuwe doelen.

Wat vind je persoonlijk sterk aan DVIE?
Dat het volledig om de cliënt draait en 
effect heeft op het individuele niveau.  

Luisteren en niet oordelen
De DVIE-ervaring van India
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GELUKKIG... ER MAG WEER BEZOEK KOMEN!
Gelukkig mag er weer bezoek binnenkomen bij de 
Madelief. Op de dag dat de eerste vaccinaties werden 
gezet, eind januari 2020, constateerden de medewerkers 
een besmetting op de locatie Madelief-Zuid. Dat was een 
domper, want alle bewoners moesten voor een aantal weken 
in quarantaine. ‘Weer niet naar de dagbesteding, weer geen 
bezoek ontvangen. Toen moest ik wel even janken’, zegt 
Karin, woonachtig op Madelief-Noord. Vanuit haar eigen 
woonkamer vertelt ze hoe zij de eerste en tweede lockdown 
heeft beleefd. 

Openluchtconcert
‘Tijdens de eerste lockdown was er een enorm 
saamhorigheidsgevoel’, legt Saskia uit, één van de 
begeleiders op de Madelief. ‘Er werd van alles georganiseerd 
voor de bewoners, er waren twee medewerkers vanuit 
het dagbestedingscluster beschikbaar om met de cliënten 
leuke activiteiten te ondernemen en het was heerlijk weer. 
De focus lag de eerste lockdown ook op het vermaken van 
de cliënten. Zo 
kwam onder 
andere de band 
Double Request 
langs om een 
openluchtconcert 
te geven. 

Eigenwijze zus
De tweede lockdown, en met name de quarantaine, heeft 
er wel ingehakt bij de bewoners en de begeleiders. De 
dagbesteding bleef voor een deel open, waardoor er minder 
medewerkers van de dagbesteding op de groep konden 
komen. ‘Nu was er maar één extra 
iemand beschikbaar om samen met 
ons dagstructuur aan te bieden aan de 
bewoners,’ vertelt Saskia. Karin heeft 
de tweede lockdown ook als rommelig 
ervaren. Het steeds veranderen van de 
regels zorgde voor onduidelijkheid en 
daardoor wisten de bewoners niet meer 
zo goed waar ze aan toe waren. Ze zag 
het ook aan haar buren: ‘Sommigen 
liepen met hun ziel onder de arm. Ik niet 
hoor’, vervolgt Karin, ‘ik heb wel hobby’s 

en thuis kan ik ook werken.’ Karin vertelt en laat zien wat 
ze maakt. Ze maakt prachtige beeldjes die ze bekleedt met 
mozaïek. Daarnaast maakt ze kaarten en knuffels. Ze heeft 
het wel gemist dat haar zussen en broers niet meer langs 
konden komen op zondag. 
Hoewel... Karin vertelt dat ze één heel eigenwijze zus heeft, 
die gewoon via Karins eigen voordeur binnenkwam om 
haar te helpen met haar was. Tja... Saskia lacht: ‘Daar sta 
je dan met je beleid en regels. We moesten het dan wel 
bespreken, maar je wilt ook niet politieagentje spelen, en 
de cliënt... die staat er tussenin, dat is wel lastig.’ Gelukkig 
is er dan de clustermanager die dit gesprek in goede 
banen kan leiden. In uitzonderlijke gevallen moet je ook 
soepel omgaan met het beleid rondom bezoek. Karins 
schoonmoeder overleed in januari 2021, dan kun je niet naar 
een afscheidsdienst. Digitaal kon ze deze wel bijwonen. Om 
haar te steunen waren enkele familieleden aanwezig. ‘Dat 
is zo belangrijk, dan geven we daar toch gelegenheid voor’, 
legt Saskia uit.

Top vrijwilliger
Er is op de groep aandacht voor eenzaamheid en verveling. 
Het gezamenlijk eten is nu vooral een moment om gezellig 
samen te komen. Daarna samen Goede Tijden, Slechte 
Tijden kijken. ‘Vreselijk!’ lacht Saskia gekscherend. De 
vrijwilliger die al jaren over de vloer komt bij de Madelief, 
kreeg van Esdégé-Reigersdaal de vraag of ze de bewoners 
en de medewerkers zou kunnen ondersteunen en vaker op 
de groep aanwezig zou willen zijn. Het dubieuze is dat ze 
van het verzorgingshuis, waar ze ook als vrijwilliger werkt, 
te horen kreeg dat ze niet meer kon langskomen vanwege 
de corona-situatie. Elke organisatie maakt dus kennelijk 
andere keuzes. Vanaf de eerste lockdown tot op dit moment, 
komt ze elke woensdag en zaterdag om spelletjes te spelen 
en samen met de bewoners te koken. 

Gas geven en remmen...
Karin heeft tijdens de eerste lockdown niet stil gezeten en 
eigenlijk gaf deze pauze haar de gelegenheid om allerlei 
vaardigheden te leren en tot ontdekkingen te komen. Karins 
dagbesteding was verspreid over verschillende locaties, ze 
moest dan lang in de taxi zitten. Nu is dat mede door de 
coronamaatregelen veranderd en kan ze zelfstandig naar 
De Draai, even verderop. Karin legt uit dat ze in het voorjaar 
2020 een elektrische rolstoel kreeg. De lockdown en het 
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mooie weer waren welkome omstandigheden om te oefenen 
met de elektrische stoel. ‘Ik moet wel uitkijken dat ik geen 
kinderen aanrijd,’ zegt Karin droog. Saskia voegt daar lachend 
aan toe: ‘Wij vonden het spannender dan Karin.’ Inmiddels kan 
Karin dus helemaal zelfstandig de deur uit, wat haar veel tijd 
scheelt in de ochtend. Ruimte voor nieuwe hobby’s werd ook 
gevonden, zo heeft Karin ontdekt dat ze gitaar spelen erg leuk 
vindt. 

Goede zorg, goede medewerkers
'Wij hebben ook verrassende inzichten opgedaan,' zegt Saskia. 
'Bezoek komt nu altijd via de eigen voordeur van de bewoners 
en niet meer via de centrale ingang. De regel is ook dat ze 
op de unit blijven, dit geeft veel meer rust voor de overige 
bewoners.' Karin voegt daaraan toe dat een andere bewoonster 
minder epileptische aanvallen krijgt nu haar dagbesteding 
is stopgezet. ‘Dat zet ons dan ook aan het denken, de 
dagbesteding moet anders worden ingericht, waarbij we 
rekening houden met rust en structuur,’ zegt Saskia. 
Saskia heeft hiervoor bij een andere organisatie gewerkt, 
ze geeft aan dat ze vindt dat Esdégé-Reigersdaal goed 
voor het personeel gezorgd heeft. ‘Vanaf het begin van de 
coronaperikelen konden we gebruik maken van voldoende 
beschermingsmateriaal.’ Veel organisaties hadden dit niet 
op orde. 'De korte lijnen binnen onze organisatie maken dat 
we snel kunnen handelen. Als we dachten dat er iemand op 
de groep besmet was, dan kregen we testen toegestuurd.’ 
‘Stonden Saskia en de arts, met zo’n pak aan, ineens in mijn 
kamer om een test af te nemen’ grapt Karin. Ook toen er 
meerdere besmettingen waren bij de buren, kon er in korte tijd 
een uitzendkracht geregeld worden door de clustermanager. 
Daarnaast werd er extra personeel ingezet  om het team en de 
cliënten te ondersteunen. De vrijheid om te kunnen regelen wat 
nodig is, is erg fijn. 

Einde in zicht?
Inmiddels zijn alle bewoners en medewerkers, die dat wilden, 
ingeënt. ‘Deed wel zeer hoor, vooral die tweede prik,' zegt 
Karin. Sommige verwanten willen niet dat hun familielid 
ingeënt wordt. ‘Dan staan we voor een nieuw vraagstuk: waar 
moeten we rekening mee houden wanneer deze cliënten naar 
dagbesteding gaan? Hebben wij de verwanten wel voldoende 
informatie gegeven? Het corona avontuur is nog niet voorbij, 
maar voor de Madelief is er nu wel meer vrijheid.'
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3.  Goede medewerkers, goede zorg

Cruciaal beroep
Het jaar 2020 is een turbulent jaar geweest voor de medewerkers 
van Esdégé-Reigersdaal. De pandemie en de gevolgen – nog 
steeds – voor de uitvoering van het werk, vragen creativiteit en 
doorzettingsvermogen. Er ontstond grote werkdruk bij medewerkers, 
die de extra veiligheidsmaatregelen moesten inpassen in het 
zorgproces en direct geconfronteerd werden met de onmacht, het 
verdriet en de woede van cliënten en verwanten rondom veranderend 
beleid. Op het moment dat het bezoek niet meer mocht binnenkomen, 
tijdens de eerste lockdown, is dat niet altijd gemakkelijk geweest. 
Ook de angst om als medewerker zelf besmet te worden of anderen te besmetten gaf veel stress 
en onzekerheid. Als snel ontstond het idee om een interne hulplijn, genaamd COM (corona 
ondersteuning medewerkers), op te starten voor medewerkers om hen de mogelijkheid te geven 
stoom af te blazen, angsten te delen en te reflecteren op de stressvolle momenten in de dagelijkse 
praktijk. 

Direct na het uitbreken van de pandemie werd er een corona crisis team gevormd bestaande uit 
de leidinggevende van de Arbo afdeling, een drietal clustermanagers, twee leden van de raad van 
bestuur, een gespecialiseerd verpleegkundige en het hoofd van de afdeling (para)medische zorg. Dit 
crisisteam kwam aanvankelijk dagelijks, al dan niet telefonisch of via beeldbellen bij elkaar (ook in de 
weekenden). Na verloop van tijd, toen de heftigheid van de pandemie wat afnam en de noodzakelijke 
maatregelen waren getroffen, werd die frequentie verlaagd naar één keer per week en vervolgens 
naar één keer per twee weken.

Tegelijkertijd is er een communicatiestructuur opgebouwd van de raad van bestuur met ‘kringen van 
clustermanagers’. Door middel van deze structuur konden we voorbereid zijn op situaties dat veel 
medewerkers zouden uitvallen. Dan zou directe communicatie tussen de clusters om elkaar onderling 
bij te staan veruit de voorkeur hebben boven communicatie via het centraal bureau.

Om de personele bezetting te waarborgen is er actie ondernomen om diverse vrijwilligers en oud-
medewerkers te benaderen. Veel vrijwilligers, oud-medewerkers, studenten en verwanten hadden zich 
aangemeld om bij te springen in het zorgproces indien er gaten zouden vallen in het rooster. 

Met de diverse kringen zijn gesprekken via Teams georganiseerd, waarin men elkaar en de raad van 
bestuur kon informeren over het verloop van de pandemie op locatie en ervaringen en tips met elkaar 
kon delen.

Esdégé-Reigersdaal kan met trots terugkijken op de trouwe en betrokken medewerkers, die zich 
steeds hebben ingezet voor onze cliënten en met hun cruciale beroep een onmisbare schakel zijn in 
de levens van de cliënten en hun verwanten van onze organisatie. 

Uit de verhalen van medewerkers, cliënten en verwanten blijkt steeds weer dat we niet bij de pakken 
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neer zijn gaan zitten, maar andere manieren verzonnen om aan te blijven sluiten bij datgene wat voor 
die ene persoon belangrijk is. Ook ontstonden verrassende inzichten die we niet zullen loslaten. 

Het gevolg van de lockdown was ook dat dagbestedingscentra dicht moesten en de medewerkers van 
de dagbesteding aan huis kwamen bij de cliënt om zo zijn of haar daginvulling te verzorgen. Hierdoor 
kwam overleg en samenwerking met de collega's op de woonvoorziening tot stand, wat interessante 
gesprekken en inzichten opleverde voor de cliënten. Verschillende ervaringen van cliënten en 
medewerkers zijn verzameld en gebundeld in een verslag wat we het Gedwongen experiment hebben 
genoemd. 

Uit interviews met verschillende medewerkers blijkt dat medewerkers van de woonvoorziening soms 
geen beeld hadden van wat cliënten overdag deden. Nu ze dat met eigen ogen konden observeren, 
waren ze ook in staat om het gesprek aan te gaan of de desbetreffende dagbesteding wel passend is. De 
intensievere samenwerking met het netwerk van cliënten zorgde in sommige gevallen voor een warmer 
contact tussen medewerkers en ouders, wat de cliënt ook weer ten goede kwam. Het samenwerken 
vanuit de driehoek: netwerk, wonen, dagbesteding, heeft 
geleid tot meer begrip, respect voor verschil van 
inzicht en verrijking van mogelijkheden voor de 
cliënt. Met het instellen van de werkgroep 
Grensverkeer wonen-dagactiviteiten worden 
andere manieren, die mogelijk passender 
zijn voor sommige cliënten, verder 
uitgedacht. 

'Bij een klein 
aantal cliënten met een zeer 

intensieve ondersteuningsvraag 
hebben we heel pragmatisch 

voor een aantal maanden een Netflix-
abonnement afgesloten’ legt Ella van der Horst, 

clustermanager van De Waaier, uit. Dat is voor veel 
cliënten te duur om zelf te bekostigen, maar het 

is een relatief goedkope manier om te voorkomen 
dat iemand in een crisis terechtkomt omdat de 
maatregelen rond corona dusdanig beperkend 

waren dat eenzaamheid de overhand nam. 
Afleiding was heel belangrijk.’ 

(Samen naar een beter normaal 
@2020 KPMG Advisory N.V.)
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DE TROUBADOUR
De Troubadour is een orthopedagogisch dagcentrum in 
Den Helder voor kinderen tot 18 jaar. Hier komen kinderen 
met verstandelijke of lichamelijke beperkingen om zich te 
ontwikkelen en plezier te hebben. In sommige situaties is 
het mogelijk om kinderen, met ondersteuning vanuit de 
Troubadour, deel te laten nemen aan het reguliere
onderwijs. Het dagcentrum ondersteunt ook de ouders in hun 
opvoedingstaak.

Ontkenningsfase
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 moesten alle scholen 
dicht, dus ook de Troubadour. De zorg en begeleiding konden 
niet op locatie gegeven worden. In eerste instantie was 
iedereen in shock. ‘We zaten in de ontkenningsfase,’ vertelt 
Daphne, inmiddels al 12 jaar werkzaam bij de Troubadour. 
‘Hopelijk gaat dit snel voorbij, misschien duurt het maar een 
paar weken,’ hoopten we. ‘Zodra we doorkregen dat dit langer 
zou gaan duren zijn we direct tot actie overgegaan en hebben 
we een signaleringsplan opgesteld.’ Daphne legt uit hoe ze 
met dit plan alle ouders en kinderen in beeld hadden en hun 
draagkracht gecategoriseerd hadden in de groene fase (het 
gaat goed ), de oranje fase (we raken overbelast) tot de rode 
fase (acute overbelasting). Ouders en kinderen die zich in de 
oranje fase bevonden werden direct geholpen om maar niet in 
die rode fase te belanden.

‘Oranje fase’
De zorg kon weliswaar niet meer plaatsvinden in het gebouw 
van de Troubadour maar wel aan huis, buiten en op het 
schoolplein. Daphne vertelt over één van de kinderen die op het 
AZC woont. ‘We wisten, hij moet er af en toe uit, in quarantaine 
zitten in een AZC is voor niemand te doen, laat staan voor een 
kind. Het was een grote uitdaging om contact te onderhouden 
met de ouders, die vanwege een andere culturele achtergrond, 
de Nederlandse taal onvoldoende spraken. Even bellen is 
dan ingewikkeld. Zo hoorden we, tot onze grote schrik, dat 
een ander kind geïntubeerd op de 
intensive care was beland. Je wilt 
betrokken zijn en zijn ouders bellen, 
ook om te horen welke kant het op 
gaat, maar dit ging niet vanwege de 
taalbarrière.’
Bianca, de moeder van Tess, zat in 
die oranje fase. ‘Het was thuis niet 

te doen. Ik heb nog twee kinderen en Tess gaat klieren als 
ze zich verveelt. Spullen stukmaken of op kasten klimmen, 
steeds schieten we daardoor in de stress als gezin, dit kost 
heel veel energie.’ In het begin ontving Bianca twee uur 
per dag ondersteuning voor hun dochter Tess. ‘Heerlijk was 
dat, even bijkomen.’ Als snel werden dat halve dagen en nu, 
gedurende de tweede lockdown, mogen de kinderen en dus 
ook Tess, gewoon hele dagen naar de Troubadour. Gelukkig 
is het beleid aangepast voor kinderen zoals Tess. 

Familienet
Karlijn, stagiaire en invalkracht binnen de Troubadour, 
geeft aan dat ouders niet meer binnen kunnen komen op de 
groepen. Ze blijven bij het hek staan. Voor nieuwe gezinnen 
is dit wel heel jammer. ‘We proberen hieraan tegemoet 
te komen door veel foto’s en filmpjes te delen met ouders 
via Familienet. Eigenlijk is Familienet wel een groot succes 
geworden, tijdens de eerste lockdown kregen we dan van 
ouders ook filmpjes en foto’s vanuit hun thuissituatie. 
Dit geeft dan ook zoveel informatie, je ziet de andere 
gezinsleden, de woning. Sommige ouders communiceren 
minimaal vanwege de taalbarrière, maar door Familienet 
kregen we van deze ouders een veel completer beeld.’

Fietsen en wandelen
Met Ahmad ging het tijdens de eerste lockdown ontzettend 
goed. Hij woont bij zijn pleegouders en Cockie zijn 
pleegmoeder is daarnaast ook werkzaam bij de Troubadour. 
‘Ahmad heeft een vorm van autisme, dus dat de bus opeens 
niet voor kwam rijden om 9 uur was moeilijk te begrijpen 
voor hem. Door zijn tas weg te doen, konden we hem 
duidelijk maken dat hij niet weg hoedet. Gelukkig was het 
ontzettend mooi weer tijdens de eerste lockdown,’ vervolgt 
Cockie. ‘We hebben gewoon een nieuwe dagstructuur 
gemaakt voor Ahmad, een lange wandeling maken in de 

Tess
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ochtend, koffie drinken bij de buurvrouw en in de middag 
nog een stuk fietsen.’
‘Ahmad is bij ons gaan wonen toen hij negen jaar oud was, 
nu is hij dertien. Hij heeft daarvoor op zes verschillende 
plekken gewoond. De lockdown, het thuis zijn vier maanden 
achter elkaar en de onverdeelde aandacht die wij hem 
konden geven, hebben bijgedragen aan meer rust en 
vertrouwen bij Ahmad.’ Cockie vertelt dat Ahmad die rust 
en dat vertrouwen nog steeds uitstraalt, ook nu hij weer 
gewoon naar de groep gaat. Een andere positieve uitkomst 
van de lockdown is dat ze meer inzicht heeft gekregen in zijn 
doen en laten. ‘Hij begrijpt meer van wat wij zeggen dan ik 
ooit gedacht had.’

Mondkapje
Gelukkig mag de Troubadour tijdens de tweede lockdown 
de kinderen ontvangen op de groepen. Uiteraard worden 
er strikte hygiëne maatregelen getroffen en dragen de 
medewerkers op de gangen een mondkapje. ‘Normaal 
gesproken liepen we gezellig bij elkaar naar binnen op 
de groepen,' vertelt Daphne, ‘dat doen we nu niet meer. 
De kinderen reageren goed op mondmaskers, sommige 
moesten even wennen, maar het valt alles mee,’ zegt Maudy, 
logopedist verbonden aan de Troubadour. ‘Daarnaast zijn er 
ook doorzichtige mondmaskers, zogeheten spatschermen, 
beschikbaar, maar die vonden we niet veilig genoeg.’ 
Maudy is aanspreekpunt voor het team wanneer kinderen 
communicatie-, eet- en drinkproblemen hebben. ‘Ik heb 
ontdekt dat mijn aanwezigheid op de Troubadour lang 
niet altijd nodig is. Ik kan ook op afstand tools en ideeën 

aanreiken aan medewerkers en ouders. Nu ik weer fysiek 
aanwezig ben, zijn er wel kortere lijntjes met het team. Dat 
is wel handiger.’ 

Pluktuin
'Het organiseren van uitjes is ook wat lastiger,' zegt Karlijn, 
'want de zwembaden zijn dicht, een ritje met de stadsbus 
is niet meer verantwoord en ook een bezoekje aan de 
supermarkt is geen gezellig uitje meer. We knutselen nu 
meer, sommige kinderen worden daar enthousiast van 
en maken een ontwikkeling door in hun fijne motoriek en 
creativiteit. Ook ontdekken we de natuur veel meer, het 
bos, het strand, de pluktuin, steeds bedenk je: wat kan er 
allemaal wel?'

Wel of geen prik
Zowel medewerkers als ouders ervaren dat ze goed worden 
geïnformeerd rondom het vaccinatiebeleid. 
‘We respecteren elkaars mening,’ geeft Karlijn aan. ‘We 
ervaren niet de druk vanuit de organisatie om ons te laten 
vaccineren, het is je eigen keuze.’ De verpleegkundige die 
verbonden is aan de Troubadour kan de medewerkers ook 
van juiste informatie voorzien, dat geeft veel duidelijkheid 
en vertrouwen. ‘Ik ben niet per se bang dat mijn dochter 
besmet zal worden met het coronavirus,’ vervolgt Bianca, 
‘zo kun je ook niet leven, je moet toch gewoon door.’ 
Karlijn: ‘Ik heb op mijn groep geen kinderen met een 
kwetsbare gezondheid, maar die kinderen zijn er wel binnen 
de Troubadour, daar ben ik me wel sterk bewust van. Ik zal 
nooit een onnodig risico nemen.’ 

Ahmad en Cockie
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Tevreden medewerkers
In 2018 heeft het laatste medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. Voortgaande 
op het patroon dat wij zelf aanhouden, zou er in 2020 opnieuw een MTO plaats hebben moeten 
vinden. Er is voor gekozen om dit niet te doen door een combinatie van omstandigheden. De 
leidinggevende van de afdeling Medewerkers, Organisatie & opleiding (MO&O) nam afscheid, de 
verkiezingen van de ondernemingsraad eisten onze aandacht op en de coronaperikelen stonden te 
veel op de voorgrond. Hoewel het afnemen van een MTO geen verplicht karakter heeft, hechten wij 
veel waarde aan de informatie die dit oplevert. Zeker ook in deze bijzondere tijd. Wel is er in 2020 
aandacht geweest om met diverse medewerkers en cliënten te reflecteren op het beleid rondom de 
pandemie, om zo een luisterend oor te bieden, maar ook om de opbrengsten van hun ervaringen 
in beeld te brengen. In het najaar van 2021 staat het MTO gepland. Wij gaan er van uit dat de 
coronasituatie dan meer onder controle is. 

Vraag en aanbod
Om de personeelsvoorziening te continueren hebben we het afgelopen jaar een aantal processen 
in gang gebracht om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We vinden het belangrijk om interne 
medewerkers de kans te geven door te groeien en middels de zo genoemde kweekvijver op te leiden 
en te ondersteunen in hun nieuwe functie. Externe kandidaten vinden ons, naast reguliere werving, 
vanuit bijeenkomsten waarin we persoonlijke ervaringen delen. Vanwege het virus konden deze 
bijeenkomsten niet meer plaatsvinden, wat maakte dat we op het idee kwamen om persoonlijke 
ervaringen digitaal vast te leggen en een up-to-date virtuele rondleiding te verzorgen. Op die manier 
geven we potentiële kandidaten gemakkelijk een beeld van Esdégé-Reigersdaal. 

Waar het ging om het aantal mutaties onder clustermanagers was 2020 een betrekkelijk rustig jaar. 
In 2021 zullen weer een aantal clustermanagers met (vervroegd) pensioen gaan. Blijvend punt van 
aandacht is de wijze waarop de visie en waarden van Esdégé-Reigersdaal worden overgedragen. 
We hebben hiervoor een inwerkprogramma gemaakt waarin thematisch onderwerpen onder de 
aandacht gebracht kunnen worden. Ook zittende medewerkers zouden kunnen aansluiten bij deze 
themasessies. 

Vrijwilligers
De ruim 1100 vrijwilligers binnen onze organisatie leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 
van leven van mensen met een beperking. De vrijwilligers verbinden zich vaak langdurig aan een 
cliënt en zodoende is er warm contact met het betreffende team. We hebben het afgelopen jaar 
geïnvesteerd in het continueren en het vernieuwen van het opleidingsaanbod voor vrijwilligers. 
Het project Samen met mij in de regio West-Friesland, waarbij vrijwilligers in samenwerking met de 
afdeling vrijetijdsbesteding activiteiten voor cliënten organiseren, willen we ook in de andere regio’s 
vorm gaan geven. Natuurlijk is dit ook door de pandemie niet helemaal van de grond gekomen. Het 
is een uitdaging geweest om vrijwilligers te blijven betrekken. Vooral tijdens de lockdown hebben 
we ons beraden op hoe deze groep, op een betekeningsvolle manier, het contact met de cliënt kon 
onderhouden. Zodoende hebben we ons gefocust op het versterken van de samenwerking tussen 
de aandachtfunctionarissen en de vrijwilligers. Vrijwilligers hebben het contact met hun cliënten 
onderhouden door kaartjes te sturen vanuit het project Hartelijke Groeten. Het fietsen en wandelen 
met cliënten kon in veel gevallen gewoon doorgang vinden.
Clusters zijn verschillend omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Sommige clusters deden juist een 
beroep op de vrijwilligers ter ondersteuning van de teams, terwijl andere clusters dat in hun specifieke 
situatie niet verstandig vonden. 
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Verzuim
De afgelopen jaren is het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg in Nederland gestegen van 
5,5% in 2015 naar 6,38% in 2019 en 7, 08% over 2020. Onze organisatie heeft een verzuimpercentage 
van 7%, gemeten over de laatste 12 maanden. In tegenstelling tot het verzuim in de 
gehandicaptenzorg in het algemeen en de invloed van de coronamaatregelen laat ons verzuim het 
afgelopen jaar een lichte daling zien. 
In 2020 zijn we het project Verzuim gestart om te onderzoeken waar het verzuim uit voortkomt en 
hoe we duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. Het project heeft tot nu toe geresulteerd in het 
Rapport Project Ziekteverzuim. 
Enkele opvallende punten rondom langdurig verzuim zijn:

 ● Disbalans in draagkracht en draaglast, waarbij privézaken ertoe kunnen leiden dat men het werk 
niet meer aankan. 

 ● In de leeftijdscategorie 40-60 jaar komt langdurig verzuim het meest voor.
 ● Hoog verzuim komt voornamelijk in de woonclusters voor en minder in de dagbestedings- en 

ambulante clusters.
 ● Er lijkt geen verband te bestaan tussen ongewenst gedrag en verzuim.

Om het verzuimcijfer structureel omlaag te brengen zullen de volgende acties worden ondernomen: 
We willen de clustermanagers de mogelijkheid geven om een training te volgen om goede 
verzuimgesprekken te voeren. We willen het re-integratie proces anders gaan inrichten. Tot slot willen 
we verder gaan als projectgroep onder de naam Vitaliteit, waarmee we onze aandacht verschuiven 
naar preventieve mogelijkheden en clusters voorlichten om aandacht te hebben voor gezondheid en 
ontspanning binnen de teams. 

Samenwerking versterken
De Inhoudelijke Ondersteunende Dienst (IOD) bestaat o.a. uit orthopedagogen, psychologen, 
artsen, paramedici, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen en vormt een grote groep 
medewerkers. De IOD werkt op verschillende werkvelden, zoals het Gezondheidscentrum, de 
Paramedici, Diagnostiek & Behandeling, Complexe Casuïstiek, Veiligheid & Kwaliteit, Cliëntparticipatie 
& Empowerment en tot slot (Wetenschappelijk) Onderzoek & Kennisontwikkeling. Deze afdeling is te 
groot om de medewerkers als één team te verbinden, laat staan elkaar te versterken of van feedback 
te voorzien. 
De afdeling IOD is het afgelopen jaar, mede door de pandemie, gestart met de wekelijkse nieuwsbrief 
om de verbinding te versterken gedurende de lockdown, die medewerkers dwong zoveel mogelijk 
vanuit huis te werken. Op die manier konden belangrijke mededelingen, nieuwe projecten, 
interessante onderzoeken maar ook lief en leed gedeeld worden. Daarnaast zijn we gestart met het 
aangaan van expertiseteams en regionale teams. Het grote aantal IOD medewerkers wordt beter 
vindbaar en kan verantwoordelijkheden delen door aan te sluiten bij een expertiseteam en een 
regioteam. We beogen met deze teams dat medewerkers, naast het vergroten van betrokkenheid en 
persoonlijke aandacht, ook verder kunnen komen in het doorontwikkelen van bepaalde vraagstukken, 
projecten en onderzoeken. Ze staan hier dan niet alleen voor, maar kunnen de vraagstukken die 
vanuit de werkvloer op hun afkomen in de expertisegroep delen en de regionale samenwerking 
versterken in de regiogroep. 
De kennisnetwerken zijn het afgelopen jaar helaas vrijwel niet doorgegaan. De kracht van de 
kennisnetwerken is juist het fysiek bij elkaar komen en vanuit een informele sfeer de samenwerking 
bekrachtigen. Na de eerste lockdown zijn medewerkers bij elkaar gekomen om te reflecteren op hun 
ervaringen rondom de corona-maatregelen en het effect ervan op de cliënten. 
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Leren en ontwikkelen
In februari 2020, toen corona nog vóór ons lag, organiseerden we het kennisfestival De Proeverij, waar 
ongeveer 300 medewerkers op af kwamen. Medewerkers kregen de gelegenheid om diverse lezingen 
te volgen en deel te nemen aan ‘proeverijen’ om zo te ontdekken wat de organisatie te bieden heeft op 
het gebied van kennis en trainingen. Hersenen van een schaap werden ontleed om aan medewerkers 
zichtbaar te maken welke invloed stress heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Medewerkers 
ervoeren het effect van ‘snoezelen’ en kregen praktische handvatten aangereikt om constructieve 
feedback te kunnen geven. Rolf Schrama, professioneel zeiler die deelnam aan de paralympische 
spelen, inspireerde medewerkers om persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Ook konden medewerkers 
luisteren naar een lezing van Mark Mieras, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in hersenonderzoek. 
Hij daagde medewerkers uit: leren is beleven, door te experimenteren word je geprikkeld om anders 
te kijken naar je werkzaamheden.  
Onze afdeling ToveR (Trainen, ontwikkelen, verbinden) heeft het afgelopen jaar diverse trainingen 
omgezet in digitale trainingen. Hierdoor konden vele trainingen doorgaan. Daarnaast heeft deze 
afdeling een praktijkprogramma opgezet om voor medewerkers het verkrijgen van een SKJ-
certificering te faciliteren.
 
Teamreflectie
Ieder team zoekt een passende manier om het reflecteren op het professioneel handelen van 
medewerkers vorm te geven. Esdégé-Reigersdaal wil geen uniforme wijze opleggen, maar legt de 
verantwoordelijkheid om te kiezen voor een vorm bij het cluster waarbinnen de teams horen. De 
grote diversiteit in doelgroepen en werkvormen maakt dat het ook passend is om in reflectievormen 
te variëren. In de clusterwerkplannen worden onder meer de volgende manieren om te reflecteren 
beschreven: 

 ● Individuele reflectiegesprekken begeleid door de senior-cliëntbegeleider of de clustermanager, 
vaak aan de hand van de cliënt-ondersteuningsplannen over vakinhoudelijk knelpunten (De 
Carrousel, NAH-bij, Zilvermeeuw, Dars 9, Groen&Doen, KAS).

 ● Intervisie en supervisie (De Noordhoek, De Waaier, Klompenhoeve, Koggenland, Fetura).
 ● Themamiddagen, actuele thema’s binnen het cluster (Dars 1, Stad van de Zon, Zilvermeeuw, 

Zeemeeuw, Vroonerbol).
 ● Rolverdeling binnen het team (Skagerwaard, WonenMet).
 ● 360 graden feedback (De Luif ).

Cluster Skagerwaard heeft via de Team Charter Canvas-methode kritisch gereflecteerd op de rollen en 
de samenwerking binnen het team. Met Wie zit waar in de bus en waarom hebben ze kennis gemaakt 
met patronen en rollen binnen het team. 
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LOEK West-Friesland heeft het afgelopen jaar gereflecteerd met 
behulp van het IAG reflectiemodel (IAG = Intensieve Ambulante 
Gezinsondersteuning). Medewerkers leren om hun eigen 
uitgangspunten als professional bewuster en effectiever in te 
zetten. Zo reflecteren medewerkers op hun eigen handelen. 
Het model wordt ook gebruikt om de kwaliteit van het werk in 
gezinnen te versterken. 

Cluster West-Friesland koos ervoor om met de Kernkwadranten 
medewerkers te laten reflecteren. Deze methode helpt 
medewerkers om hun perceptie te onderzoeken, te koppelen welk 
gedragingen daarbij horen en hoe men vervolgens constructieve 
feedback geeft aan elkaar. 

Cluster ’t Wad geeft de voorkeur aan de IJsberg-methode. Als team 
hebben ze gereflecteerd en onderzocht wat de achterliggende 
gedachten, waarden en normen zijn die maken dat je tot bepaalde 
gedragingen komt. 
 

Beelden van kwaliteit
Al langere tijd werken wij met Beelden van Kwaliteit (BvK), een methode waarbij medewerkers 
een spiegel krijgen voorgehouden om reflectie en ontwikkeling te stimuleren en zo het 
kwaliteitsbewustzijn te cultiveren binnen de uitvoerende teams. Met andere organisaties die ook 
dit instrument gebruiken, is besloten tot de ontwikkeling van een community waarin de partners 
samenwerken, enerzijds om het instrument door te ontwikkelen en anderzijds om de methode 
landelijk meer op de kaart te krijgen. 
BvK heeft vorig jaar nagenoeg stil gestaan. In januari en februari 2020 werden nog de Kwaliteit 
Reflectie Bijeenkomsten gehouden van onderzoeken uit het najaar van 2019. De onderzoeken die 
voor het voorjaar gepland stonden moesten worden afgeblazen. Toen er na de eerste lockdown weer 
wat ruimte kwam, zijn we de mogelijkheden om weer op te starten gaan onderzoeken. We lieten het 
bij de onderzoekers en bij teams zelf of zij wel of niet open stonden voor BvK onderzoek in deze tijd. 
Elk heeft immers zijn/haar eigen omstandigheden en overwegingen. Zo werden enkele onderzoeken 
ingepland die door de verscherping van de maatregelen toch weer werden ingetrokken. En zo gaat 
het eigenlijk nog steeds.

Geen onderzoeken dus. Wel werden in het najaar van 2020 we nog enkele derde fase gesprekken 
gevoerd. Daarin gaan we met het team in gesprek over de ontwikkelagenda op basis van het 
observatierapport en het Kwaliteit Reflectie Gesprek. Welke punten die uit BvK naar voren zijn 
gekomen vindt het team interessant om mee verder te gaan? Uiteraard vonden deze gesprekken 
online plaats. 
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Voorts is er in 2020 gewerkt aan de opbouw van de landelijke BvK 
community, welke eind 2021 het BvK-stokje zal overnemen van haar 
grondleggers Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa. De BvK-
community wordt gevormd door de zorgorganisaties Esdégé-Reigersdaal, 
Rafaelstichting, SIG, Odion (VG en NAH) en Het Baken en Viattence 
(ouderenzorg). Zij beogen samen te werken om Beelden van Kwaliteit 
in hun organisaties uit te voeren, in en buiten hun organisaties verder 
te ontwikkelen, van elkaar te leren en de beweging waar Beelden van 
Kwaliteit voor staat in Nederland te verankeren en te versterken. Er is in 
2020 gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk draaiboek (met 
ruimte voor couleur locale). 

In ontwikkeling is een nieuw kwaliteitsbeleidsplan. Dit kwaliteitsbeleidsplan gaat uit van de principes 
van Beelden van Kwaliteit en dat kwaliteit altijd contextueel, meer-dimensioneel en relationeel 
is. Het doel wat we met dit plan beogen is om alle medewerkers de mogelijkheid te geven zich te 
ontwikkelen en de kwaliteit van bijvoorbeeld werkprocessen te vergroten. Objectief meekijken 
als onderzoeker en beelden teruggeven hoeft niet enkel op het zorgproces, maar kan dan ook op 
andere werkterreinen plaatsvinden. Op die manier krijgt bijvoorbeeld een ICT-medewerker of een 
orthopedagoog ook de gelegenheid te reflecteren en zich te professionaliseren. 
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4. Ontwikkeling in de organisatie

Visie van Esdégé-Reigersdaal
Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde, cliënt gerichte, organisatie. Een visie die ruim 20 jaar 
geleden geformuleerd is en nog steeds in grote lijnen ons werk inspireert. De context waarin wij als 
organisatie functioneren is in de loop van de jaren echter flink veranderd. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
een steeds groter deel van onze cliënten bestaat uit mensen met een licht verstandelijke beperking 
en in een maatschappelijke achterstandspositie. Dat betekent dat het nodig is om onze visie en de 
uitwerking daarvan in beleid te actualiseren. 

In 2020 ging de energie binnen de organisatie naar het hanteren van alle dagelijkse problemen die 
de pandemie met zich mee bracht. Hierdoor heeft dit gesprek onvoldoende aandacht gekregen. Wij 
verwachten dat er in 2021 ruimte zal ontstaan om dit gesprek wel te voeren. Aan de hand van een 
aantal concrete thema’s zal dit gesprek op allerlei niveaus in de organisatie gevoerd gaan worden. 

Met het instellen van de werkgroep “grensverkeer wonen – dagactiviteiten” is met dit gesprek al een 
voorzichtige start gemaakt. Deze werkgroep is ingesteld naar aanleiding van de ervaringen opgedaan 
tijdens de sluiting van de activiteitencentra, gedurende de eerste Lock-down periode. Belangrijke 
ideeën die verdere uitwerking vragen zijn bijvoorbeeld: is een fulltime dagbesteding wel wenselijk 
voor cliënten? Sommige cliënten genoten ervan om thuis te zijn, kwamen meer tot rust, geen stress in 
de ochtend en tijd hebben voor hobby’s. Als de dagbestedingscentra weer open gaan zal er overdag 
geen begeleiding zijn in de woonvoorziening. De vraag is, wat is wenselijk voor de cliënt en hoe 
kunnen we hierbij aansluiten organisatorisch? 

Andere vraagstukken die we in onze vernieuwde visie willen uitwerken zijn: Welke uitdagingen 
hebben de mensen die wij ondersteunen op het gebied van lichamelijk en psychisch welbevinden? 
Hoe stimuleren we een gezonde levensstijl? Welke plaats nemen wij in binnen gezinnen met een 
kind met een beperking? Hoe kunnen we de samenwerking versterken op het snijvlak van zorg en 
onderwijs en het leren&ontwikkelen van onze cliënten stimuleren? Verder willen we reflecteren en 
presenteren wat de herhuisvestingsoperatie ons gebracht heeft en hoe het heeft bijgedragen aan 
inclusie.

Bedrijfsvoering
In het kader van periodieke reflectie op het functioneren van de organisatie is in 2019 een uitgebreide 
ronde gedaan van gesprekken. Daarin is de organisatie aan de hand van een notitie geëvalueerd. De 
centrale vraag was of de organisatie nog steeds werkbaar is en voldoende dienstbaar kan zijn aan 
een vraaggerichte ondersteuning van cliënten. Een belangrijke conclusie was, dat de organisatie in 
de huidige vorm nog steeds behulpzaam is aan de uitvoering van goede zorg. Tegelijkertijd zorgt de 
grote groei ervoor dat de organisatie op onderdeel minder goed werkbaar is geworden, met name 
in de bedrijfsvoering. De opbrengst van deze evaluatie heeft geleid tot een aantal speerpunten 
die in het werkplan 2020 zijn vastgelegd. Een aantal actiepunten is in 2020 ondanks de Corona 
pandemie opgepakt, zoals het ontwerpen van een nieuw functiehuis en de voorbereiding van een 
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Dit betekent dat wij:
Het individu respecteren.

Inspelen op de mogelijkheden van het 
individu.

Ondersteuning bieden bij het maken van keuzes.
Uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen 

treffen waar nodig.
Ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van 

relaties.
Gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in 

de samenleving.

Wij zetten ons in voor volwaardig burgerschap van 
mensen met een beperking.

We werken mee aan normalisatie en integratie.
Van medewerkers verwachten we dat ze 

cliënten vanuit deze visie respectvol 
ondersteunen. 

Daarom heeft 
iedereen recht op:

Respect.
Ontplooiing.

Een volwaardige plaats in de 
samenleving.

Andere mensen om zich heen.
Het maken van keuzes bij het 

inrichten van het eigen 
leven.

Onze huidige 
visie:

Alle mensen zijn 
gelijkwaardig, elk 

mens is uniek.



3030 | Esdégé-Reigersdaal

nieuw personeelsinformatiesysteem. Andere zaken zijn vanwege de coronapandemie vertraagd. Met 
instemming van de raad van toezicht en de medezeggenschapsorganen is het werkplan van 2020 ook 
van toepassing verklaard voor 2021.

Vernieuwend verantwoorden
Het werkplan vernieuwend verantwoorden is 
gemaakt, vastgesteld en besproken met 
de raad van toezicht. Daarnaast is in 
2020 samen met het Zorgkantoor 
gewerkt aan een aanvraag voor 
een experiment status bij de NZA 
om bepaalde vrijstellingen te 
krijgen; we verwachten nog in 
2021 deze status te krijgen. We 
zijn met de gemeenten in de 
drie regio’s en met Incluszio 
(namens Hollands Kroon) 
in gesprek over stappen 
naar anders verantwoorden. 
Landelijk werken we nauw 
samen met zeven collega-
organisaties om van elkaar te 
leren, maar ook om landelijke 
resultaten te bereiken met anders 
verantwoorden. Het experiment 
wordt ook wetenschappelijk begeleid 
en onderzocht door de VU en KPMG.

Overname Merakel
Stichting Merakel is een stichting van ouders, voor 
ouders. Kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking vragen meer zorg dan 
gebruikelijk. De stichting nam deze zorg (gedeeltelijk) over, zodat ouders ook de rest van het 
gezin de aandacht konden geven die het verdient. Het bestuur van de stichting Merakel heeft 
in het voorjaar van 2020 laten weten dat zij op zoek waren naar een overname partner. Vanwege 
bestuurlijke problematiek stond de continuïteit van het project op het spel. De tweede helft van 2020 
is gebruikt om, terwijl het bestuur daadwerkelijk werd ondersteund in het leiden van de organisatie, 
de levensvatbaarheid van het project te onderzoeken. Uitkomst van dit onderzoek was, dat hoewel 
er de nodige ontwikkelingsvragen liggen, er voldoende potentie en ontwikkelingsmogelijkheden 
bij Merakel aanwezig zijn. De raad van bestuur en de raad van toezicht van Esdégé-Reigersdaal 
hebben per 1 februari 2021 het bestuur en toezicht op Merakel overgenomen. Er is dus een personele 
unie gevormd tussen het bestuur en toezicht van Esdégé-Reigersdaal en Merakel, waarmee de 
continuïteit van de activiteiten van Merakel gewaarborgd is. De feitelijke overname zal in januari 2022 
plaatsvinden.

Huisvestingsprojecten
Meer dan twintig jaar geleden is het besluit genomen om het Reigersdaal terrein in Heerhugowaard 
te verlaten. Op diverse plaatsen in Heerhugowaard hebben cliënten en activiteiten een nieuw 

‘Wat ik opvallend 
vond, is dat we nu, ten tijde van 

corona, als zorgaanbieders wél zaken zelf 
mochten regelen. Nu werd er wel gezegd: jullie 

weten wat nodig is, voer dat gewoon uit. Weliswaar 
werd dat vertrouwen noodgedwongen gegeven, maar 

toch. Waarom is er nu, in crisistijd, wel vertrouwen in de kwa-
liteit van zorgaanbieders en in niet-crisistijd niet? En hoe

kunnen we dat vertrouwen vasthouden? Ik denk dat daar duurza-
me relaties voor nodig zijn. Dat wij als zorgorganisaties niet wor-

den gezien als passanten die tot de volgende aanbestedingsronde 
zorg leveren, maar dat er duurzame relaties worden opgebouwd 
tussen zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren. Daardoor 
ontstaat er beter zicht op de kwaliteit van een zorgorganisatie, 
waardoor vanzelf minder verantwoording nodig is. Daarnaast 

ontstaat door langdurige partnerships aan te gaan meer 
wederzijdse bereidwilligheid om elkaar, ook in moei-

lijke tijden, bij te staan. 
(Nico Plug, Samen naar een beter normaal 

@2020 KPMG Advisory N.V.) 
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onderkomen gekregen en er wordt gewerkt aan vervangende huisvesting voor de overige clusters. 
De verwachting is dat eind 2022 alle vervangende huisvesting gereed is. Op diverse plaatsen in 
het werkgebied van Esdégé-Reigersdaal worden plannen ontwikkeld voor nieuw- of verbouw, in 
samenwerking met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en gemeenten. De aanleiding voor deze 
plannen kan bijvoorbeeld zijn herhuisvesting vanwege veranderde woonbehoeften (of inzichten 
daarover) van cliënten, ouderdom van de bestaande panden of uitbreiding van de aantallen cliënten 
die door Esdégé-Reigersdaal ondersteunt worden.

Concreet lopen op dit moment de volgende NIEUWBOUWPROJECTEN in Heerhugowaard...

BOTERBLOEM ERF. Op 20 september afgelopen jaar is dit nieuwbouwproject gestart, ter vervanging 
van de locaties van cluster Berg End op het Reigersdaal terrein. Er zullen achttien appartementen voor 
mensen met een meervoudige beperking worden gebouwd, met twee logeerplekken ter ontlasting 
van de thuissituatie, en vier kamers voor mensen met een beperking die tijdelijk extra zorg nodig 
hebben. We hopen dat de appartementen in mei 2021 klaar zijn.

WATERKERS 1. Vervangende nieuwbouw van woonappartementen die in de plaats komen van de 
Luif op het Reigersdaal terrein en Vera Bondamtuin in de Zuidwijk. De achttien woonappartementen 
zullen in juli 2022 bewoond gaan worden door mensen met een verstandelijke beperking.

WATERKERS 2. Betreft ook vervangende nieuwbouw voor het huidige DAC6 op het Reigersdaal 
terrein. Er komt een dagbestedingscentrum voor zestien mensen met een meervoudige beperking, 
voor onder andere cliënten die op het Boterbloem Erf gaan wonen. Het project zal starten in het 
voorjaar 2021 en duren tot het voorjaar 2022.

KRUSEMANLAAN-ZUID. Nieuwbouw van woonappartementen ter vervanging van Dars 8, 9, 10 en 
11. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag zullen deze tweeëntwintig woonappartementen gaan 
bewonen. Krusemanlaan-Zuid zal in april 2021 opgeleverd worden.

ROTONDE. Er komt vervangende nieuwbouw voor de kliniek van het cluster Rotonde die zich nu nog 
op het Reigersdaal terrein bevindt. Er wordt gebouwd aan een behandelkliniek met vierentwintig 
plaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. De 
verwachting is dat dit pand in mei 2022 opgeleverd zal worden. 

MERELWEG. Woonlocatie De Zolder op het Reigersdaal terrein zal vervangen worden door dit 
nieuwbouw project. Het zal bestaan uit zestien woonappartementen voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. De bouw beslaat een jaar en zal starten in april 2021.

BASIUSHOF. Dit komt in de plaats van de locaties van cluster de Til. Er zullen twintig 
woonappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking nieuw worden gebouwd. 
Daarnaast komt er een aantal plekken voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. In september 
2022 zal dit project opgeleverd worden. 

... en in Hoorn

REAAL. Dit wordt een nieuwe voorziening voor oudere, zorgbehoevende cliënten en cliënten 
van Theresiahof uit Spierdijk en de omgeving Hoorn en Enkhuizen. In totaal zullen er zeventien 
appartementen komen. De ontwikkelaar is in gesprek met het aangrenzend bestratingsbedrijf om 
mogelijke overlast te beperken, hierdoor is de doorlooptijd nu nog onbekend.

NIEUWE STEEN. Dit zal een nieuwe voorziening worden, waarin achttien appartementen vrij zullen 
komen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Op dit moment staan zij nog op de wachtlijst. 
De verwachting is dat de appartementen in november 2022 kunnen worden  bewoond.
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Digitalisering ter ondersteuning van de cliënt
De geografische afstand en de autonomie binnen de clusters die passend is bij de visie van Esdégé-
Reigersdaal, vormt tegelijkertijd een uitdaging. Er ontstaat door de decentrale werkwijze divergentie 
in de mate waarin technologie wordt ingezet bij het beantwoorden van de vragen van cliënten. Het 
uitgangspunt van Doe’RToe is dat we een vraaggerichte werkwijze hanteren. Aanbodgericht werken 
past niet bij Doe’RToe en Esdégé-Reigersdaal, maar in sommige gevallen werkt het wel goed om 
mensen te laten ervaren wat digitalisering en technologie voor hen kan betekenen. Als je niet weet 
van het bestaan, is het lastig om ernaar te vragen. 
In 2021 zal Doe’RToe met een plan komen hoe verder te gaan in de ondersteuning aan cliënten met de 
inzet van digitale en technologische middelen. We zoeken naar een balans in enerzijds vraaggericht 
werken, om zo individuele vragen van cliënten te beantwoorden, en anderzijds het aanbieden van 
innovaties. Doe’RToe heeft tevens aandacht voor het versterken van de digitale vaardigheden van 
medewerkers.

Esdégé-Reigersdaal zal op lange termijn het huidige ECD niet goed kunnen door-ontwikkelen 
en onderhouden. We zijn daarom een samenwerkingsrelatie aangegaan met E-Care om het door 
hun ontwikkelde programma PUUR door te ontwikkelen tot een programma dat geschikt is voor 
de gehandicaptenzorg. In april 2021 zal het besluit worden genomen over de aanschaf van dit 
programma. 

Techniek en duurzaamheid
De verhuizing van het centraal bureau, aan het begin van het jaar 2020, gaf ruimte om een aantal 
technische doestellingen te verwezenlijken:

 ● nieuw netwerk; 
 ● gehele pand Wifi-dekkend;
 ● reserveringssysteem voor vergaderruimtes;
 ● een flink aantal vergaderkamers voorzien van een TV om presentaties e.d. te kunnen geven;
 ● alle werkplekken voorzien van twee grote schermen.

Tevens hebben we met de verhuizing een aantal voorzieningen uit het ICT-meerjarenplan 
gerealiseerd:

 ● de nieuwe hardware van de Citrix in het datacenter;
 ● verbinding centraal bureau en data center; 
 ● nieuwe telefoontoestellen.

Deze punten maken het mogelijk dat iedere medewerker op verschillende werkplekken kan inloggen 
zodat we echt kunnen ‘flexwerken’. 

Vrijwel alle locaties zijn op de nieuwe VPN (Virtual Private Network) infrastructuur aangesloten. Een 
enkele locatie moet nog worden aangesloten, maar dit betreft nieuwe locaties of een locatie als 
Reigersdaal waar (te) weinig bandbreedte beschikbaar is. Gezien de afbouw van deze locatie wordt 
daar niet verder in geïnvesteerd. Daarmee maken alle aangesloten locaties gebruik van hetzelfde 
netwerk, telefonie en data verkeer. Ook de systemen van de Nachtzorg op de Duikerweg maken hier 
gebruik van. De VPN infrastructuur maakt dat onze data beschermd zijn.  Home-office en mobiele 
werkplaatsen zijn op deze manier veilig beschikbaar.
Daarnaast loopt momenteel de vernieuwing van de back-end (de servers waar de applicaties, e-mail, 
e.d. op operationeel zijn) en de front-end (de Citrix-omgeving waar gebruikers op werken). De nieuwe 



3333jaarverslag 2020  | 33

Citrix met Windows 10 en Office 2016 is zo goed als getest en zal in de loop van 2021 in gebruik worden 
genomen.

In de afgelopen jaren heeft Esdégé-Reigersdaal veel geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen, 
LED verlichting en warmtepompen in de bestaande bouw. In 2020 en volgende jaren zullen de 
investeringen zich concentreren op extra energiebesparende maatregelen in de nieuwbouw 
projecten. Hierbij wordt extra geïnvesteerd in extra zonnepanelen bij de reeds aanwezige 
zonnepanelen en warmtepompen t.b.v. de te behalen EPC-waarden. Wel zal er voor de bestaande 
bouw geïnvesteerd blijven worden in monitoring en bewustwording. Ook zullen er op kleine schaal 
energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Esdégé-Reigersdaal maakt voor de uitvoering 
van het duurzaamheidsbeleid gebruik van externe deskundigheid. 

Naar verwachting wordt eind 2022 het huidige terrein Reigersdaal aan de Krusemanlaan te 
Heerhugowaard afgestoten. Hiermee wordt naar verwachting 25% op elektra en 30% op gas bespaard 
op het totale gebruik van de organisatie.

op
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RUUD
Telefonisch blikken we met de ouders van Ruud terug op het 
jaar 2020, wat grotendeels door corona is gekleurd. Hoe hebben 
zij en hun zoon – die binnen het cluster De Berg woont – de 
lockdown ervaren? 

Ruud is een 55-jarige man, die inmiddels zeven jaar op De Berg 
woont. In zijn eigen appartement ontvangt hij bezoek, zijn 
ouders, soms zijn broers. Als zijn vader binnenkomt, krijgt hij 
een high five, met zijn moeder heeft hij een andere band, hij 
roept haar op zijn speciale manier, ‘duh duh’. Als mama iets 
vraagt dan antwoordt hij haar op dezelfde manier. Bij zijn 
vader of bij de begeleiding doet hij dit niet. Het praten met 
mama is iets wat hun band uniek maakt. 
Bij de geboorte ontstond zuurstofgebrek, wat resulteerde in 
een halfzijdige verlamming. Ruud sleept hierdoor met zijn 
been en heeft niet de mogelijkheid om zich te uiten in taal. Wel 
begrijpt hij wat er gezegd wordt. Hij luistert mee als zijn ouders 
met elkaar praten en lacht dan soms zachtjes. Ook leert Ruud 
nog steeds. Hij weet nu dat hij eerst zijn jas en tas netjes moet 
opruimen in zijn kamer, dan pas is het tijd voor een kopje koffie. 

Harde wind
Ruud geniet ontzettend van wandelen. Harde wind, regen, 
kou, het maakt hem niet uit, hij stapt enthousiast door. Voor 
zijn ouders is dat nog wel eens uitdagend. Alleen mama mag 
zijn hand vasthouden tijdens het wandelen en papa mag dit 
niet overnemen. Dat is best zwaar voor mama, die ook al de 

80 jaar aantikt. Als het begint te regenen mag mama haar 
capuchon niet opzetten. Ook een zonnebril tegen de felle 
zon mag zij niet opzetten. Papa daarentegen mag zijn bril 
niet afzetten. 
Ruud houdt van schommelen en geniet er ook van om lekker 
in het busje een rit te maken, met zijn ouders naar een 
restaurant bijvoorbeeld. 

Geen bezoek
Toen kwam in maart het virus de kop opsteken. De ouders 
van Ruud mochten hem niet meer bezoeken. Vanwege 
hun leeftijd en kwetsbare gezondheid zou dat ook niet 
verstandig zijn. Gelukkig heeft Ruud geen tijdsbesef en 
heeft hij het erg naar zijn zin in zijn woongemeenschap. ‘Om 
die reden kunnen wij de zorg voor onze zoon met een gerust 
hart toevertrouwen aan de begeleiders met wie we ook een 
warm contact hebben,’ zegt zijn vader. ‘Hij woont echt op 
zichzelf, net als onze andere zonen.’ ’Hij heeft vriendinnen, 
zelfs één speciale vriendin die hij over haar gezicht aait,’ 
vervolgt zijn moeder. 
De dagbesteding ging gelukkig gewoon door, maar dan aan 
huis. Er werden foto’s gestuurd zodat zijn ouders wisten dat 
het goed ging met Ruud. Op het moment dat hij zijn ouders 
ziet, moeten ze binnenkomen en koffiedrinken. Om die 
reden hebben zij zich niet laten zien en daardoor ging het 
goed. Ruud ziet zijn ouders wel vaker twee maanden achter 
elkaar niet, omdat zij elke jaar afreizen naar hun zoon in 
Australië. 
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Autorijden
Ruud had er wel zichtbaar moeite mee dat zijn dagbesteding 
gesloten was. Het ritje in de bus er naartoe maakt hem 
altijd vrolijk. Dit viel weg, want de dagbesteding kwam aan 
huis. Voor hem is het ook echt vervelend dat de restaurants 
gesloten zijn. Hij keek er altijd erg naar uit om met zijn 
ouders eerst een ritje te maken en daarna iets lekker te eten 
in een restaurant. ‘Nu kunnen we alleen wandelen met 
hem, door weer en wind,’ geeft zijn moeder aan. ‘Voor hem 
heerlijk, maar voor ons niet altijd, vooral niet als het regent,’ 
grapt ze.
 
Vertrouwen
Het kabinet heeft aangegeven dat er nu nog maar één 

persoon op bezoek mag komen. ‘Wat een onzinnige regel 
vind ik dat,’ zegt vader. ‘We komen samen bij Ruud, anders 
begrijpt hij dat niet.’ Gelukkig heeft hij zijn eigen voordeur 
dus komen we niet in aanraking met andere bewoners.
‘De medewerkers gaan goed om met het coronabeleid,’ 
geeft vader aan, ‘ze doen het geweldig. We kunnen altijd 
bellen en daarnaast worden we per e-mail geïnformeerd 
over veranderende regels.’ Het wachten is nu op de 
vaccinaties. Ruud wordt aankomende week gevaccineerd. 
Zijn moeder geeft aan dat ze benieuwd is hoe hij daarop 
reageert, bij de tandarts krijgt hij altijd een roesje maar dat 
zal deze keer anders zijn. 
‘Nou ja, het zal vast goed gaan, daar hebben we alle 
vertrouwen in,’ zijn de afsluitende woorden van vader. 
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5. Esdégé-Reigersdaal in getallen

Incidenten
We hebben het afgelopen jaar zes incidenten moeten melden bij de inspectie gezondheidszorg 
en jeugd. Drie van deze meldingen betroffen geweld in de zorgrelatie, twee meldingen hadden 
betrekking op seksueel misbruik en één melding betrof ontslag wegens disfunctioneren.

Klachten
In totaal zijn we betrokken (geweest) bij 40 klachten. 

 ● 8 klachten zijn nog niet afgerond, de bemiddeling is wel al gestart. 
 ● 32 klachten zijn naar tevredenheid van de betreffende personen afgerond. Hiervan zijn twee 

klachten door de aanklagers aan de klachtencommissie voorgelegd. In beide situaties heeft de 
klachtencommissie de klachten ongegrond verklaard. 

De klachten uit 2019 die nog niet afgerond waren zijn in de loop van 2020 alle naar tevredenheid van 
de eisende partijen afgerond.

Cliënten per 31 dec 2020
Aantal cliënten     3577
 waarvan  Wlz    1641
   WMO / Jeugdzorg  1693  
   

Medewerkers
Aantal medewerkers     2786
 Stagiaires     147
 Aantal fte (incl. stagiaires)   1951

 Clusters wonen     43
 Clusters dagbesteding    20
 Aantal locaties     208

 Ziekteverzuim      7%
 Gemiddelde leeftijd    44 jaar

Financiële resultaten
Totale bedrijfsopbrengsten 2020   148,8 M€  
  Waarvan  Wlz    115,5   M€
    WMO/Jeugdzorg    24,6  M€
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Klachtencommissie cliënten
De leden van de klachtencommissie cliënten worden benoemd door de raad van bestuur. De klach-
tencommissie bestaat uit vier onafhankelijke leden. Zij mogen geen arbeidsrechtelijke binding met 
de stichting hebben en/of een familiaire band met cliënten en verwanten van cliënten hebben. De 
benoeming van de leden vindt plaats voor een termijn van vier jaar. Na die periode is herbenoeming 
voor een zelfde periode eenmaal mogelijk. In 2020 was de klachtencommissie als volgt samengesteld:

 ● mevrouw J. Brouwer
 ● mevrouw S. Dik
 ● mevrouw K. Jüngen
 ● mevrouw M. Dijkman
 ● mevrouw A. Spinhoven

Mevrouw Jüngen en mevrouw Dijkman (beiden gedragsdeskundigen) hebben afwisselend zitting 
in de klachtencommissie. Mevrouw Dik heeft als secretaris de beslissingen van de commissie 
verzorgd. De klachtencommissie wordt administratief ondersteund vanuit de organisatie van Esdégé-
Reigersdaal. Door de raad van bestuur zijn mevrouw I. Houtenbos en de heer A. Kerkhoven aangesteld 
als klachtenfunctionaris.
 
Klachtencommissie medewerkers
De klachtencommissie medewerkers is een adviescommissie van de raad van bestuur. De 
commissie heeft als belangrijkste taak om klachten van individuele medewerkers te behandelen. 
De klachtencommissie toetst de klachten op het nakomen van beleid, protocollen, regelingen en 
wetgeving. Daarnaast geeft zij voorlichting over het Reglement klachtrecht medewerkers Esdégé-
Reigersdaal. De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ze zijn 
éénmaal herbenoembaar. Alle leden zijn formeel benoemd door de raad van bestuur. In 2020 was de 
klachtencommissie als volgt samengesteld:

 ● de heer R. Stam
 ● mevrouw M. Roemer
 ● de heer P. Goudsblom
 ● mevrouw A. Bak
 ● mevrouw K. Verblauw

De klachtencommissie wordt administratief ondersteund door het directiesecretariaat van Esdégé-
Reigersdaal. In 2020 zijn er geen klachten ontvangen. 

Wet zorg en dwang
Begin 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht geworden en is binnen Esdégé-Reigersdaal begonnen 
met de implementatie van deze nieuwe regelgeving. In het Wzd-beleidsplan is vastgelegd dat de 
clustermanager als zorgverantwoordelijke in het kader van de Wzd zal optreden. Dit ligt in de lijn van 
de verantwoordelijkheidsverdeling binnen een cluster. De clustermanager is eindverantwoordelijk 
voor de zorg. De rol van de aan een cluster verbonden gedragsdeskundige is ondersteunend en 
adviserend. Dit geldt dus ook voor taken en verantwoordelijkheden die uit de Wzd voortvloeien. 

Om de kennis rondom de Wzd te verbreden bij clustermanagers en gedragsdeskundigen zijn in 2020 
de volgende acties vanuit de Wzd-commissie ingezet:

 ● Digitale Inloopspreekuren voor clustermanagers en gedragsdeskundigen.
 ● Vraagstukken rondom casuïstiek delen via Sternet.
 ● Trainingen geven aan clustermanagers en gedragsdeskundigen.
 ● Informatie delen via de nieuwsbrief van clustermanagers en de nieuwsbrief van 
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gedragsdeskundigen.
 ● Informatie plaatsen op de Sternetgroep Wzd.

Daarnaast fungeert de Wzd-commissie als vraagbaak voor clustermanagers, gedragsdeskundigen en 
begeleiders. Clustermanagers die de  digitale bijeenkomsten niet hadden bijgewoond, zijn eind 2020 
telefonisch benaderd door de leden van de Wzd-commissie. 

Op de website van Esdégé-Reigersdaal zijn de gegevens en de wijze waarop contact kan worden 
gelegd met de cliëntvertrouwenspersoon (cvp) opgenomen. Op alle clusters waar onvrijwillige 
zorg wordt verleend is informatie over het werk van de cvp beschikbaar. De cvp is en wordt in 
de gelegenheid gesteld – voor zover de maatregelen rondom corona dat toestaan – om meer 
bekendheid te geven aan haar of zijn werkzaamheden en inzetbaarheid. 

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is aangepast om de onvrijwillige zorg en het daarbij behorende 
stappenplan vast te leggen. Het is echter een proces dat nog steeds in ontwikkeling is. Na enige 
ervaringen is het ECD aangepast, waardoor het gebruiksvriendelijker is geworden. Tegelijkertijd wordt 
opgemerkt, dat de eisen die vanuit de Wzd gesteld worden aan registratie, een eenvoudige wijze van 
registratie belemmert.  
Binnenkort zal worden besloten of ons ECD vervangen zal worden door een ander, meer passend, 
ECD. Aan een mogelijke opvolger van het huidige ECD wordt op dit moment gebouwd. Vanuit de 
Wzd-commissie is input gegeven voor het nieuwe ECD. 

Esdégé-Reigersdaal heeft ervoor gekozen om wel de Wzd toe te passen, maar niet de Wet verplichte 
GGZ. Binnen Esdégé-Reigersdaal wordt vooral ondersteuning geboden aan cliënten met een WLZ 
VG-indicatie. Per 1 januari 2021 zijn veertig WMO-indicaties omgezet in een WLZ-indicatie  met als 
eerste grondslag GGZ. Uit navraag bij de clustermanagers, die betrokken zijn bij deze omzetting van 
indicaties, is gebleken dat zij niet op korte termijn verwachten dat aan deze cliënten – met als eerste 
grondslag GGZ – verplichte zorg verleend zal worden. Naast deze omgezette indicaties zijn er bij 
Esdégé-Reigersdaal cliënten in zorg die al een WLZ-indicatie hadden, waarbij de eerste grondslag niet 
VG is. Ook WMO- en Jeugdwetcliënten krijgen ondersteuning, terwijl er mogelijk geen sprake is van 
een gelijkgestelde aandoening of een verklaring van een arts waaruit blijkt dat de cliënt vanwege zijn 
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking aangewezen is op zorg zoals bedoeld in 
de Wzd. In deze situaties kan er geen onvrijwillige zorg vanuit de Wzd verleend worden. 
Om die reden is er contact opgenomen met de GGZ NHN. De clustermanager van de Rotonde 
fungeert als contactpersoon. Er zijn met GGZ NHN afspraken gemaakt over ondersteuning bij 
onvrijwillige zorgtrajecten die vallen buiten de Wzd, respectievelijk de Wzd.

Het klopt dat het implementatietraject door de coronacrisis is vertraagd. Tegelijkertijd merkt de Wzd-
commissie op, dat eind 2020, begin 2021 de inventarisatie van de onvrijwillige zorg is afgerond en dat 
bij ongeveer zeventig cliënten de  eerste stap van het stappenplan is gezet en getoetst door de Wzd 
functionaris. 
 
Seksueel misbruik
Verslag van de commissie Lichaamsbeleving, Seksualiteit en Seksueel grensoverschrijdend gedrag:
Het Steunpunt LSS wordt regelmatig geconsulteerd bij vragen die te maken hebben met moeilijk 
verstaanbaar gedrag rondom thema’s zoals lichaamsbeleving en seksualiteit. Daarnaast ontvangen zij 
specifieke vragen over seksualiteit waarvoor te weinig expertise aanwezig is binnen het cluster.
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Tot slot hebben ze, vanuit het steunpunt, ook een adviserende en coachende rol  om collega’s voor te 
lichten op het gebied van beeldvorming en risicohantering.

In totaal bestaat LSS uit ongeveer 55 contactpersonen die werkzaam zijn bij verschillende woon- en 
dagbestedingsclusters. Normaal gesproken organiseren zij drie keer per jaar een themabijeenkomst. 
In 2020 heeft dat vanwege de corona-perikelen maar één keer plaatsgevonden. Het afgelopen jaar 
hebben ze regelmatig contact gehad in de vorm van een regio-overleg, met collega-instellingen delen 
ze elkaars expertise rondom seksualiteit.

In 2020 zijn er 30 meldingen geweest bij het Steunpunt LSS van vermoedens van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.
Ter vergelijking: in 2019 waren er 33 meldingen, in 2018 22 meldingen, in 2017 18 meldingen, in 2016 
was het aantal 30 en in 2015 waren er 31 meldingen.
Onze zorg is nooit hoeveel het er zijn, we kunnen alleen maar hopen dat er geen situaties zijn geweest 
die níet gemeld zijn.

In negentien gevallen werd er een melding gedaan door een wooncluster voor volwassenen, drie keer 
door een dagbestedingscluster, zes keer door een cluster voor kinderen/jeugdigen en twee keer door 
een andere instelling gelieerd aan Esdégé-Reigersdaal.
Opvallend is dit jaar het grote aantal meldingen waarbij kinderen en jeugdigen betrokken zijn.  Er 
wordt steeds meer, ook door de jeugdigen, gebruik gemaakt van sociale media bij het verspreiden van 
naaktfoto’s en filmpjes, met het risico van misbruik van deze gegevens. 
Er wordt niet altijd voor melding of aangifte bij de politie gekozen, dit jaar kwam aangifte zes 
keer voor. Daar zijn verschillende redenen voor. Soms vindt de familie het te belastend voor de 
cliënt. In een aantal gevallen werd de prioriteit gegeven aan het snel op gang brengen van goede 
hulpverlening aan de cliënt.

In veel gevallen wordt een casus afgesloten met (het advies tot) het maken van een gericht plan van 
ondersteuning op het gebied van lichaamsbeleving en seksualiteit of tot een veel intensievere of 
gerichtere ondersteuning. Hieronder valt ook het schetsen van een beter beeld van de cliënt om de 
ondersteuning (op het gebied van seksualiteit of grensoverschrijding in het algemeen) beter vorm 
te geven. Een uitgebreidere risicotaxatie kan tot de mogelijkheden behoren. Een ander advies is om 
het thema seksualiteit én het verduidelijken van afspraken, normen, waarden en omgangsvormen 
rondom dit thema te bespreken met medewerkers en cliënten tijdens een themamiddag.
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6. Jaarverslag 2020 Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad vergaderde in 2020 vaker vanwege corona en de uitwerking daarvan op de 
zorg. Er waren 22 officiële vergaderingen en 9 overlegvergaderingen met de raad van bestuur.

Tot maart liep alles zoals gepland in het vergaderschema. Daarna ging alles anders. De online 
vergaderingen kwamen moeizaam tot stand, de eerste paar weken waren er helemaal geen 
bijeenkomsten. Vanaf eind maart waren er online bijeenkomsten via TEAMS met en zonder de raad 
van bestuur. Maar online vergaderen, dat moet je leren. Gingen we in het begin veel te lang door, later 
kwamen we er achter dat het beter is om meerdere keren kort te vergaderen met een strakker schema. 
Daarom werd besloten om wekelijks te vergaderen en dan maximaal twee uur. Met vallen en opstaan 
leerden we met deze discipline om te gaan. In de zomer konden we een aantal maal live bijeenkomen 
in het Fetura-gebouw op het Abel Tasmanerf, maar eind september moesten we weer achter het 
beeldscherm plaatsnemen. Intussen waren we overgegaan op het MDO Beeldbellen-systeem.

Al met al was het puzzelen met de overgang naar de nieuwe OR–termijn. Aanvankelijk dachten we 
dat het wellicht beter was om met de oude ploeg door te gaan om zo de overdracht in een corona-
vrije wereld soepel te laten verlopen. Maar dat kon wettelijk niet. Daarom is ervoor gekozen om toch 
gewoon de overdracht te doen naar een nieuwe OR. We stelden een overdrachtsdocument samen dat 
nieuwe leden inzicht moest geven in lopende zaken. We bedachten een buddy-systeem waarbij oude 
rotten werden gekoppeld aan nieuw talent. Er kwam een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
de raad van bestuur. De starttraining werd echter pas in september gehouden; op een corona-proof 
locatie werd ook het nieuwe dagelijks bestuur gekozen en werd gestemd over de vorming van het 
gekozen secretariaat. Er werden digitale introductiecursussen voor nieuwe Ondernemingsraadsleden 
uitgezocht en gevolgd. Kortom: er volgde een inwerkperiode die nieuw was voor iedereen. 

Deze advies- en instemmingsaanvragen zijn behandeld:
 ● Procedure FWG: een heet hangijzer, vooral omdat een aantal medewerkers al langere tijd wacht op 

een nieuwe weging van hun functies. 
 ● Overgang naar een nieuw personeelsinformatiesysteem (AFAS) per 1-1-2021.
 ● Beloningsbeleid.
 ● Werkgroep instelling werkgroep ziekteverzuim.
 ● Benoeming van nieuw lid raad van bestuur.
 ● Thuiswerkbeleid i.v.m. corona.
 ● Overname stichting Merakel.

De OR nam ook de vrijheid om geen advies te  geven over het automatische bevorderingssysteem. 

De Ondernemingsraad was betrokken bij de sollicitatiecommissies rondom de benoeming van het 
nieuwe lid van de raad van bestuur en van de manager MO&O, nam zitting in de werkgroep FWG, 
het beloningsbeleid en de werkgroep ziekteverzuim, dacht mee over de nieuwe inrichting van de 
evaluatie sociaal beleid en gaf ongevraagd advies over het hanteren van privacyregels inzake corona-
testuitslagen en het gebruik van DigiD van cliënten door medewerkers. Ook werd ongevraagd advies 
gegeven over de tekst van nieuwe functiebeschrijvingen. Tevens had de OR vragen over een nieuw 
ECD, de reiskostenvergoedingen, de zorgbonus, deed ze mee aan de visitatie van Estinea in het kader 
van kwaliteitsbeleid en stelde ze vraagtekens bij het vacature-beleid.
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7. Jaarverslag 2020 Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad heeft het afgelopen jaar ervaren als een moeilijk jaar door de corona 
pandemie. Gelukkig konden zij hun rol blijven vervullen en met elkaar vergaderen met behulp van 
MDO-beeldbellen. Het virus heeft helaas ook veel negatieve gevolgen met zich meegebracht voor de 
cliënten. Tot nu toe hebben wij door de corona afscheid moeten nemen van vier cliënten binnen onze 
organisatie. Het is een moeilijke tijd, zowel voor de cliënten als de medewerkers.

Het jaar 2020 begon de CCR met fysieke vergaderingen, één keer in de twee weken. De raad van 
bestuur was één keer per maand aanwezig bij een CCR vergadering. Van 16 maart tot 1 juli heeft de 
CCR elke week digitaal vergaderd, achttien keer in totaal. In die tijd hebben ze regelmatig contact 
gehad met de raad van bestuur.
In totaal heeft de CCR dertien keer fysiek vergaderd op momenten dat dit kon, bij vier vergaderingen 
was de raad van bestuur digitaal aanwezig en zeven raadsleden waren digitaal aanwezig.
Met twee raadsleden is regelmatig contact via de telefoon geweest.

Als gasten waren (digitaal) bij de vergadering aanwezig om in gesprek te gaan over diverse 
onderwerpen:

 ● Aart Kerkhoven, voorzitter coronateam
 ● Klaas Visser, interview met de CCR
 ● Nelly Wuis, cliënten-communicatie
 ● Adrie de Bruijn, functionaris medezeggenschap
 ● Suzanne Stroo, cliënt-vertrouwens-persoon
 ● Maarten Gorter, Elektronisch Cliënten Dossier
 ● Rachel Post, Elektronisch Cliënten Dossier
 ● Esther Pinedo, kwaliteits-functionaris, visitatie zorgorganisatie Estinea

Elke maand vergadert het dagelijks bestuur. Deze besprekingen vinden via beeldbellen plaats.
Het dagelijks bestuur bestaat uit Lara Margaret, Anita Schoemaker, Harry Beekman en Wouter 
Roozendaal.
Het dagelijks bestuur bereidt de CCR-vergadering voor en stelt de agenda op.
Het CCR dagelijks bestuur schrijft brieven en e-mails.

De volgende onderwerpen zijn besproken

ADVIES
 ● werkplan en begroting 2020 Esdégé-Reigersdaal
 ● sollicitatie projectleider Doe'RToe
 ● werkplan medezeggenschap 2020
 ● nieuw centraal bureau Esdégé-Reigersdaal
 ● samenwerkingsovereenkomst Zorgstem
 ● cliënt-vertrouwens-persoon
 ● opstarten van de dagcentra
 ● opzet maatschappelijk jaarverslag 2020

Over deze punten hebben wij een positief advies gegeven. Soms met wat aandachtspunten erbij. 
Deze punten heeft Esdégé-Reigersdaal allemaal overgenomen.
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ZWAARWEGEND ADVIES / INSTEMMING (per 1 juli)
 ● voordracht nieuw lid raad van bestuur
 ● bestuursverklaring
 ● cliëntencommunicatie
 ● verlenging zittingsperiode voorzitter raad van toezicht
 ● aanstellen van Wet zorg en dwang functionarissen (13)
 ● profielschets en advertentietekst lid raad van toezicht
 ● sollicitatieprocedure lid raad van toezicht
 ● planning regeling medezeggenschap
 ● afspraken rond corona

Over de bovenstaande punten hebben wij positief geadviseerd/mee ingestemd.
Aanvullende punten heeft Esdégé-Reigersdaal overgenomen.

ONGEVRAAGD ADVIES
 ● Communicatie contractvervoer
 ● Onduidelijkheid afspraken corona en taxivervoer
 ● Verzoek om een cliëntenversie van het corona-nieuws
 ● Cliëntencommunicatie
 ● Nieuwsbrief voor cliënten
 ● Informatie voor cliënten, thema corona:

• testen
• vaccineren
• betrekken van cliëntenraden bij afspraken op clusters

 ● Communicatie naar cliënten over de donorwet
 ● Vereenvoudiging van cluster werkplannen

DE CCR HEEFT OVER DEZE ONDERWERPEN GESPROKEN EN VRAGEN GESTELD
 ● Taakverdeling leden raad van bestuur
 ● Brand bij cluster Betsy Perk
 ● Ingaan van de WMCZ 2018 op 1 juli 2020
 ● Cliëntencommunicatie, website voor cliënten
 ● Elektronisch Cliënten Dossier / cliëntenportaal
 ● Dagbesteding in coronatijd
 ● Doe'RToe
 ● Corona
 ● Deelname sollicitatiecommissie projectleider Doe'RToe
 ● Samenwerking tussen de CCR en de afdeling communicatie
 ● Project Dit vind ik ervan
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8. Jaarverslag 2020 Centrale Verwantenraad

De verwantenraden komen gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Zij krijgen in principe geen structurele 
ondersteuning vanuit de afdeling medezeggenschap maar kunnen wel een beroep doen op de 
functionaris medezeggenschap voor informatie en advies.

Twee lokale verwantenraden krijgen structurele ondersteuning van de functionaris medezeggenschap 
bij de vergadering.

De Centrale Verwantenraad is vier keer bijeen gekomen in vergadering.

De besproken onderwerpen in het verslagjaar waren: 
 ● Werkplan en begroting Esdégé-Reigersdaal 2020
 ● Kennismaking Miriam Traudes, nieuw lid raad van bestuur
 ● Donorwet
 ● Reanimatie
 ● WMCZ 2018
 ● Medezeggenschap regeling 
 ● Informatie
 ● Advies procedure
 ● Advies conceptregeling
 ● Kennismaking Suzanne Stroo, cliënt vertrouwenspersoon
 ● Corona ontwikkelingen (diverse keren)
 ● Financiële ontwikkelingen Esdégé-Reigersdaal
 ● Nieuw lid raad van bestuur (financiën)
 ● Visitatiecommissie kwaliteitsverslag Esdégé-Reigersdaal
 ● Jaardocument en jaarrekening Esdégé-Reigersdaal 2019
 ● Afscheid Dik van Bruggen, lid raad van bestuur

Adviezen Centrale Verwantenraad
De CVR heeft de volgende gevraagde adviezen gegeven:

 ● Positief advies voor aanname van nieuw lid raad van bestuur
 ● Positief advies voor procedure Medezeggenschap Regeling
 ● Positief advies voor concept Medezeggenschap Regeling

Leden Centrale Verwantenraad
 ● Ineke Bakker  Kersenboogerd
 ● Wesselina Grootjans Buitenhof
 ● Theo Kreemers  De Zeemeeuw
 ● Herman Poel  Werk & Dagbesteding West-Friesland
 ● Jos Zijlmans  De Dreef
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9. Jaarverslag Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020 is als volgt:

Naam Aandachtsgebied (Neven)functies
De heer drs. J.M. Bos Lid Raad van Toezicht 

Esdégé-Reigersdaal
 ● Bestuurder Woonzorg Flevoland
 ● Lid RvC Sportbedrijf Lelystad
 ● Lid Coöperatiebestuur PGGM

Mevrouw mr. dr. B.J.M. 
Frederiks

Lid Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC/
locatie VUmc

 ● Lid jurist Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg

 ● Lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel
 ● Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie 

’s Heerenloo
 ● Lid jurist klachtencommissie Stichting PVP

Mevrouw mr. C.S. Goedèl Lid Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Rechter in de civiele sector bij de Rechtbank Noord-
Holland

De heer D.J.H. Kleijn Lid Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Concern controller Theobroma BV/Dutch Cocoa BV
 ● Penningmeester H.R.T.C. Hoorn
 ● Penningmeester Stichting Patientenstem.nu
 ● Adviseur van Scipio BV te Broek in Waterland
 ● Lid Raad van Toezicht Stichting Het Park

Mevrouw drs. C. Portegies Vice-voorzitter
Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Eigenaar Portegies Van Zanten Consultancy
 ● Interim–lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar 

Onderwijs Odyssee
 ● Lid Raad van Toezicht Stichting vrije scholen Ithaka
 ● Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum 

Alkmaar
 ● Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

Kinderopvang Alkmaar | SKOA
 ● Voorzitter Raad van Toezicht Stichting MEE & De Wering 
 ● Lid Raad van Toezicht Omgevingsraad Schiphol 
 ● Bestuurslid Stichting kunstproject De Nollen Den Helder 
 ● Bestuurslid Stichting tot Behoud van Monumentale 

Kerken Alkmaar 

Mevrouw S.D. Franken-van 
Velzen

Lid Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Directeur uitvaartverzorging bij Yarden
 ● Vicevoorzitter Raad van Toezicht Lentis en tevens 

voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 ● Secretaris LVC (Landelijke Vereniging van Crematoria)
 ● Secretaris SKLU (Stichting Klachteninstituut 

Uitvaartwezen)

De heer G. Westerink Voorzitter
Raad van Toezicht 
Esdégé-Reigersdaal

 ● Voorzitter Raad van Toezicht Regius College in Schagen
 ● Lid Raad van Commissarissen RAV Noord-Holland Noord
 ● Voorzitter bezwaar- en geschillencommissie ROC Kop 

van Noord-Holland
 ● Vrijwilliger buurtbemiddeling Wonen Plus Welzijn 

Schagen
 ● Voorzitter Rode Kruis afdeling Noordkop
 ● Diverse politiek bestuurlijke adviesactiviteiten vanuit 

Westerink Advies
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Rooster van aftreden:

1 januari 2021 De heer D.J.H. Kleijn
Mevrouw C. Portegies (niet herbenoembaar)
De heer G. Westerink (niet herbenoembaar) *)

1 januari 2022 Mevrouw mr. C.S. Goedèl (niet herbenoembaar)
1 januari 2024 De heer drs. J.M. Bos

Mevrouw S.D. Franken-van Velzen
Mevrouw mr. dr. B.J.M. Frederiks

1 januari 2025 De heer D.J.H. Kleijn (niet herbenoembaar)
1 januari 2028 De heer drs. J.M. Bos (niet herbenoembaar)

Mevrouw S.D. Franken-van Velzen (niet herbenoembaar)
Mevrouw mr. dr. B.J.M. Frederiks (niet herbenoembaar)

*) De raad van toezicht heeft besloten om de heer Westerink een jaar langer te benoemen dan de 
volgens de governance code toegestane acht jaar. Reden om af te wijken van de code is dat de raad 
van toezicht en de raad van bestuur het verlengen van de termijn nodig vonden i.v.m. de bestuurlijke 
continuïteit. Dit omdat zowel in de raad van toezicht als in de raad van bestuur in 2020 de nodige 
wisselingen hebben plaatsgevonden.

Kennis- en competentieontwikkeling Raad van Toezicht Esdégé-Reigersdaal
Overzicht cursussen en kennisbijeenkomsten RvT-leden 2020

Naam Functie Cursussen | Kennisbijeenkomsten in 2020

Datum Georganiseerd door

Gerrit Westerink Vz RvT – –
Christel Portegies Vice-vz RvT 17 juni

26 juni

7 juli

8 oktober

26 november

TIAS-webinar: Lange termijn waardecreatie

TIAS-webinar: Leiderschap in tijden van crisis

TOPvrouwen-webinar: Digitale transformatie: 

veranderen of verdwijnen

Ebbinge/MVO Nederland-webinar: Verschillen moet je 

willen

KPMG-webinar: Missie en Corporate Governance

Claudine Goedèl Lid RvT – –
Daniël Kleijn Lid RvT 6 november

divers

Training Situationeel leidinggeven

NBA: diverse vakinhoudelijke webinars

Sabrina Franken-van 

Velzen

Lid RvT 2 oktober KPMG bijeenkomst “Anders verantwoorden”

Brenda Frederiks Lid RvT – –
John Bos Lid RvT – –
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Door de Covid-19 pandemie is er in 2020 door de RvT-leden helaas minder of helemaal niets aan 
kennisontwikkeling gedaan dan van tevoren gepland.
In 2020 heeft de raad van toezicht haar toezichthoudende taak uitgeoefend door middel van 
periodiek overleg met de raad van bestuur, in de vorm van gestructureerde vergaderingen aan de 
hand van de door de raad van bestuur en de raad van toezicht voorbereide agenda en toegezonden 
vergaderstukken. De raad van toezicht is in 2020 zes keer formeel bij elkaar geweest. Twee keer is 
de raad van toezicht bij elkaar geweest, vanwege een themabijeenkomst. Onderwerp van de eerste 
themabijeenkomst: presentatie werkplan 2020 en visie. Onderwerp van de tweede themabijeenkomst: 
Wet zorg en dwang (achtergrond en geschiedenis WZD).

De raad van toezicht heeft in december een zelfevaluatie gehouden in de vorm van een open gesprek. 
De conclusie was dat de raad van toezicht functioneert zoals mag worden verwacht. 

De raad van toezicht heeft in 2020 een nieuw lid van de raad van bestuur benoemd.

De raad van toezicht besprak in de vergaderingen in 2020 een groot aantal onderwerpen. Over deze 
onderwerpen werden aan de raad van bestuur vragen gesteld, werd inhoudelijk van gedachten 
gewisseld en gaf de raad van toezicht incidenteel advies aan de raad van bestuur. Naast de reguliere 
agendapunten (o.a. werkplan, jaarrekening, managementletter, kwaliteitsrapportages, financiële 
voortgangsrapportages) waren de belangrijkste gesprekspunten:

 ● risicomanagement
 ● personele ontwikkelingen
 ● ict ontwikkelingen
 ● wet zorg en dwang
 ● verzekeringen
 ● vermogenspositie
 ● anders/vernieuwend verantwoorden
 ● ziekteverzuim
 ● huisvesting
 ● beelden van kwaliteit
 ● kwaliteitskader
 ● Covid-19

In de statuten van stichting Esdégé-Reigersdaal is vastgelegd dat bepaalde besluiten van de raad van 
bestuur de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht. In 2020 heeft de raad van toezicht zijn 
goedkeuring verleend aan:

 ● jaardocument, inclusief jaarrekening 2019;
 ● begroting 2021;
 ● verkoop pand Narcislaan 20 te Winkel;
 ● verkoop pand Statedijk 1 te Broek op Langedijk;
 ● vestiging recht van opstal op gebouwen ’t Erf;
 ● aan- en verkoop bouwgrond project Boterbloemerf;
 ● aan- en verkoop bouwgrond project Merelweg;
 ● aankoop strook grond langs terrein Abel Tasman Erf;
 ● sluiten overeenkomst tot hypotheek en bezwaring van Madeliefstraat 16 en nieuwbouw De 

Rotonde;
 ● bezoldiging raad van bestuur en raad van toezicht.
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De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze 
honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtlijn voor de aard en omvang van de honorering geldt 
de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen NVTZ 
gebaseerd op de WNT II (Wet Normering Topinkomens uit 2016). 

De raad van toezicht heeft besloten de bezoldiging voor 2020 vast te stellen op 5,5% van de 
bezoldiging van de bestuurder en van de voorzitter op 8%.

De door de voorzitter en leden van de raad van toezicht gemaakte onkosten ten behoeve van Esdégé-
Reigersdaal worden door de stichting vergoed.
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Bijlage

Reactie Centrale Cliëntenraad
We hebben ook dit jaar het maatschappelijk jaarverslag digitaal besproken.
Vorig jaar was dit helemaal nieuw voor ons, nu waren we dat al meer gewend, waardoor het ook 
makkelijker ging.
We zijn blij dat we op deze manier hebben kunnen vergaderen, maar we zullen blij zijn als het weer 
‘normaal’ kan.
We waren blij om te zien dat er iets gedaan was met ons advies over de opzet van het maatschappelijk 
jaarverslag.
Wij vinden het als CCR belangrijk dat alle doelgroepen van Esdege-Reigersdaal zichtbaar zijn in het 
verslag.
We zijn van mening dat dit goed gelukt is.
Er stonden voor ons ook wel nieuwe onderwerpen in waar we nog niet van op de hoogte waren. 
We gaan er vanuit dat daar nog een adviesaanvraag over volgt.
Bijvoorbeeld: de inzet van ervaringsdeskundigen, het oprichten van kennisnetwerken.
Bij sommige punten zijn we als cliëntenraad wel betrokken geweest, zie het jaarverslag 2020 centrale 
cliëntenraad.
Leuk om dat dan ook terug te lezen in het verslag.
We schrokken wel van de meldingen over vermoedens van seksueel misbruik met name ook de rol 
van sociale media bij grensoverschrijdend gedrag. 
Vooral ook het grote aantal meldingen waar kinderen en jeugdigen bij betrokken zijn.
Voor ons blijft dit dan ook zeker een aandachtspunt.
Daarnaast een kritische opmerking over Dit vind ik ervan!.
Voor vele cliënten is dit moeilijk of niet zichtbaar, in de praktijk merken ze daar nog weinig van.
Hoe wordt de cliënttevredenheid getoetst? 
Voorheen deden we dat als CCR n.a.v. de uitkomsten die heel overzichtelijk waren, maar dat is nu 
moeilijker.
Met name als CCR zijn we daar wel heel benieuwd naar en ook op zoek naar hoe wij dat kunnen 
volgen.
Verder zijn wij als CCR zeer tevreden over hoe wij betrokken worden bij punten die voor de cliënten 
van belang zijn.
De samenwerking ervaren wij dan ook als zeer positief.
Vooral tijdens de corona tijd hebben wij zeer veel contact gehad met de raad van bestuur.
Hierdoor zijn we goed op de hoogte gehouden en hebben wij kunnen meedenken en adviseren over 
de te volgen maatregelen en afspraken.

Reactie Ondernemingsraad
Het maatschappelijk jaarverslag en kwaliteitsrapport beschrijft een omgang en bedrijfsvoering in een 
moeilijke tijd. 
De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de medewerker. In dit verslag 
wordt de aandacht voor de medewerker niet vergeten. We zijn blij met de uitkomsten van het project 

10.
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ziekteverzuim. De aandacht voor het verzuim en ongewenste omgangsvormen zijn belangrijke 
manieren om de medewerker te ondersteunen. We hopen dat dit zijn vruchten af zal werpen en een 
veiligere werksfeer en andere oplossingen met zich mee zal brengen. In het kwaliteitsrapport lezen 
we dat de medewerker het kloppende hart van de organisatie is. De ondernemingsraad waardeert dat 
deze aandacht wordt geschonken aan de medewerker.

Communicatie en waardering worden gewaardeerd in tijden van crisis. 
Zo zijn we dit jaar niet vergeten en hebben de attenties die bij de medewerkers op de deurmat vielen 
ons toch een glimlach bezorgd. 

Het is goed te zien dat er bij veel clusters ruimte is geweest voor ontwikkeling op individueel en team 
gebied. Zoals veel mensen zullen herkennen is er grote behoefte aan verbinding. Corona heeft dit niet 
makkelijk gemaakt. Maar heeft wel de creativiteit van medewerkers en cliënten naar boven gebracht 
en er zijn tal van oplossingen ontstaan om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. 
In tijden waar we noodgedwongen meer met ICT te maken krijgen is het goed te zien dat ook hierin 
wordt geïnvesteerd en gekeken naar ontwikkelingen. 
Het nieuwe PUUR en het in gebruik nemen van het AFAS systeem zullen hopelijk bijdragen aan een 
ontlasting van de medewerker, waar wij alleen maar achter kunnen staan. 






