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Dit zijn wij
Estinea is er voor mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Met 886 medewerkers en 452 vrijwilligers 
leveren we een bijdrage aan het levensgeluk van 978 cliënten. Hoe een gelukkig en waardevol leven er uitziet, 
is voor iedereen anders. Wij helpen mensen om eigen keuzes te maken, zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk. 
Wij ondersteunen hen om hun eigen netwerk in te zetten en te ontwikkelen. Om dit alles zo goed mogelijk te 
doen, bieden we onze medewerkers volop ruimte en vertrouwen. Dat draagt direct bij aan hun werkplezier.  
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Levensgeluk en Werkplezier, dat is waar wij voor gaan. In 2018 stelden we 
hiervoor onze Koers voor de komende jaren vast. Dit deden we in samenspraak 
met de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Als startpunt 
voor de Koers haalden we eerst breed wensen en mogelijkheden van cliënten, 
vertegenwoordigers en medewerkers op. Het jaar 2019 was het eerste jaar 
waarin we werkten aan de Koers. 

Estinea 1969-2019
Het was een kroonjaar: 50 jaar Estinea. Wat ’n geluk! We vierden het samen 
met iedereen die bij ons betrokken is. Met muziek, theater, beleving en 
ontmoeting. En met inspiratie tijdens een middag over Geluk voor relaties, 
medewerkers, cliënten en vertegenwoordigers. Het plezier spatte ervan af. Dit 
geeft weer inspiratie en bewustwording op de gezamenlijke zoektocht naar 
wat nu echt bijdraagt aan levensgeluk en werkplezier. In dit rapport komen we 
daar weer een stapje dichterbij. Bij het terugblikken zagen we dat levensgeluk 
en werkplezier al vanaf het ontstaan van onze organisatie leidend geweest is, 
het zit zogezegd in ons DNA. 

Focus: speelruimte versus veiligheid
In dit kwaliteitsrapport ligt onze focus op speelruimte versus veiligheid. We 
belichten dit van verschillende kanten. We geven dus geen compleet beeld van 
onze ondersteuning. In het kwaliteitsrapport 2017 hebben we een uitgebreide 
beschrijving gegeven van hoe onze kwaliteit tot stand komt. Dat zien we als 
een basisrapport waarmee we vervolgens ieder jaar op een speerpunt kunnen 
inzoomen. Het kwaliteitsrapport 2017 is te vinden op www.estinea.nl.

We kijken in de spiegel: hoe gaan wij om met het spanningsveld tussen 
speelruimte en veiligheid? Hoe kunnen we speelruimte en eigen regie 
mogelijk maken, voor cliënten en voor medewerkers, wanneer we ook de 
verantwoordelijkheid willen nemen voor de veiligheid? Hoe gaan we om 
met cliënten met agressief gedrag? Lukt het ons om altijd de keuzevrijheid 
en eigen regie voorop te blijven stellen, ook bij mensen met een intensieve 
ondersteuningsvraag? 

Een van de voorwaarden daarvoor is dat je kunt werken vanuit een 
duurzame relatie met de cliënt en zijn netwerk. Dat vraagt om een stabiele 
bezetting, niet teveel wisseling van medewerkers. Die stabiele bezetting 
is, haast vanzelfsprekend, óók een belangrijke voorwaarde voor behoud 
van werkplezier. Hoe krijgen we dat voor elkaar met alle ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt? Hoe hebben we hier in 2019 op ingezet en wat zijn de 
resultaten? Wat ging goed en wat kon beter?

Een ander belangrijk aspect als je kijkt naar speelruimte versus veiligheid is 
onze cultuur: hoe veilig voelen medewerkers zich hier? Voelen zij de ruimte 
om zich uit te spreken? Durven managers, bestuurder en raad van toezicht te 
sturen op vertrouwen en wat is daarvoor nodig? En welk vertrouwen is er bij 
externe belanghebbenden als het gaat om verantwoording? In dit rapport 
vindt u geen eenduidige antwoorden op deze vragen. We verkennen het 
thema vanuit bestaande bronnen, verhalen en voorbeelden: wat zegt dit over 
ons en over waar we staan? Daarmee wordt het een middel voor reflectie. 

Inleiding
DIT ZIJN WIJ
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Zorg en ondersteuning
Speelruimte versus veiligheid. Als het om zorg en ondersteuning gaat, speelt dit 24/7 een rol. Heel vaak op de 
achtergrond, soms met de nadruk op veiligheid, maar vooral op veel momenten met nadruk op de speelruimte en 
eigen regie. En soms zitten we – samen als begeleider, cliënt en vertegenwoordigers - in een spagaat. In dit deel 
zoomen we verder in op de verhalen en ervaringen van cliënten. Ze geven een beeld van waar we staan. Ook schetsen 
we een beeld van hoe we zorg en ondersteuning bieden. 
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Het ondersteuningsplan bij Estinea sluit af met één allesomvattende vraag: “Ben je tevreden?” In 2019 beantwoordden 838 cliënten deze vraag. 
• 796 cliënten waren wel tevreden (95%).
• 42 cliënten waren niet tevreden (5%). 

We hebben de beschikking over percentages van tevredenheid op locatie-, 
regio- en organisatieniveau. Er zijn geen grote uitschieters bij, het beeld is vrij 
stabiel en de aanname is dat het gaat om onvrede die ook bekend is bij ons. 
Om dat te toetsen hield een regiomanager in 2019 de gegevens van zijn regio 
tegen het licht en besprak deze in de teams. In alle gevallen had het team, 
voor zover mogelijk, al actie ondernomen rondom de betreffende cliënt en 
zijn/haar ontevredenheid. 

Tot nu toe hebben we geen analyses gemaakt op organisatieniveau over 
wat deze uitkomsten ons zeggen. Het zou kunnen zijn dat we daar trends uit 
kunnen halen of dat we zien dat thema’s door de jaren heen verschuiven. 
Vanaf 2020 willen we kijken of zulke informatie meerwaarde heeft. 

(Ik ben) ontevreden, want:
• ‘Ik word onrustig van de buren om me heen.’ 
• ‘Ik wil liever in een andere plaats wonen.’ 
• ‘Er komen nieuwe logés bij ons logeren, hier word ik onzeker van.’ 
• ‘Ik wil graag wat veranderen in het aantal contactmomenten.’ 
• ‘Ik voel me niet fijn. Ik ben vaak boos en lig het liefst in bed.’ 
• ‘Ik voel me niet gelukkig, omdat het me niet lukt om echt,  

betaald werk te hebben of te houden.’ 
• ‘Ik ben niet tevreden met mijn werk. Ik heb hier al met  

mijn baas over gepraat.’ 
• Broer en team: ‘We hebben het idee dat hij zich  

niet zo prettig voelt op zijn werkplek.’ 

Tevreden ja of nee?

Cliënten vertellen

(Ik ben) tevreden, want:
• ‘Ik heb weer zin in mijn hobby’s.’ 
• ‘Dat vind ik gewoon. Ik heb fijne begeleiding.’ 
• ‘Ik voel me gewoon fijn en goed. Ik ben niet meer zo snel onrustig.’ 
• ‘Ik vind het fijn op het werk.’ 
• ‘Ik heb geen rotgevoel meer.’ 
• Moeder: ‘Ze laat veel tevreden blikken zien en is rustig in haar 

gedrag.’ 
• ‘Het gaat goed met mij. Ik voel me goed, heb het erg naar mijn zin 

op het werk en in mijn eigen appartement.’ 
• ‘Ik ben blij dat de begeleiding me helpt met afvallen.’ 
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

We hechten grote waarde aan hoe cliënten de dingen zien en ervaren. En 
aan wat hun eigen wensen en dromen zijn en wat de angsten en drempels 
zijn waar zij tegenaan lopen. Door hier het gesprek over te voeren, kunnen 
wij keer op keer proberen om de zorg en ondersteuning die we bieden, vast 
te houden en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit deze gedachte spraken 
we afgelopen jaar regelmatig over de POS*. We willen de POS als methodiek 
inzetten voor het achterhalen van de kwaliteit van bestaan. Kwaliteit 
van bestaan vormt de basis voor onze ondersteuningsvisie én is praktisch 
verwerkt in ons ondersteuningsplan door deze op te bouwen volgens de acht 
domeinen van Schalock (zie ook pagina 14). 

Het mooie en waardevolle van de POS-methodiek is dat de gesprekken 
tussen een cliënt en een POS-interviewer ‘los’ staan van de dagelijkse 
ondersteuning. Een POS-interviewer is niet verbonden aan de woon- en/
of -werklocatie van de cliënt. Deze onafhankelijkheid kan van grote 
meerwaarde zijn in het gesprek over kwaliteit van bestaan. Zeker omdat in 
een dergelijk gesprek allerlei vragen aan bod kunnen komen, waaronder ook 
veiligheid en eigen regie. 

In de POS-interviews gebruiken we een ‘Zo zie ik dat’-kaart. Het is een kaart 
waarop de cliënt aan het einde van het gesprek zelf kan vastleggen wat voor 
hem of haar belangrijk is. Met deze kaart heeft de cliënt na afloop van het 
gesprek letterlijk iets in handen dat voor hem of haar zelf belangrijk is. 

Zo zie ik dat

* POS staat voor Personal Outcomes 
Scale. Een methode waarbij een 
onafhankelijke POS-interviewer 
eens in de twee jaar met alle (Wlz)-
cliënten een gesprek houdt over 
alle onderdelen van het leven. Zo 
achterhalen we wat de mensen die 
we ondersteunen belangrijk vinden in 
hun leven. 
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

Mevrouw Sumiati’s ervaringen met het POS-gesprek 

Mevrouw Sumiati woont en werkt bij Estinea 
in Aalten: 

Jij hebt een gesprek gehad met een POS-
interviewer. Dit gesprek ging over allerlei 
verschillende onderwerpen. Hoe vond je het 
om dit gesprek te hebben en waarom?

Mevrouw Sumiati: ‘Ik vond het wel leuk om 
te vertellen hoe het hier gaat en hoe het 
met me gaat. Ik kon vertellen wat ik fijn 
vind aan mijn leven en wat ik graag zou 
willen veranderen. De vragen waren niet 
verrassend, twee jaar geleden heb ik dit 
gesprek ook al gehad. Ik wist dus wat ik kon 
verwachten. Daardoor was het voor mij niet 
moeilijk om de vragen te beantwoorden.’ 

De persoon met wie je het gesprek hebt 
gehad, was niet jouw begeleider, misschien 
kende je hem of haar ook niet. Hoe heb je dat 
ervaren/hoe vond je dat?

Mevrouw Sumiati: ‘Ik vond haar er aardig 
uitzien en dat bleek ook zo te zijn. Mijn 
persoonlijk begeleider had gezegd dat de 
mevrouw die zou komen, aardig is. Hierdoor 
vond ik het niet spannend.’

Kon je de dingen vertellen die jij belangrijk 
vindt? Waarom wel/niet?

Mevrouw Sumiati: ’Ja, ik kon alles vertellen. 
Dus ook wat ik belangrijk vind of niet. De 
mevrouw die me interviewde vroeg ook door. 
Dat vond ik wel moeilijk maar ik kwam er 
toch goed uit. Daardoor kon ik echt zeggen 
wat ik wilde.’ 

Heb je (of heeft de POS-interviewer) aan 
het eind van het gesprek dingen die voor 
jou belangrijk zijn op de ‘Zo zie ik dat’-kaart 
geschreven? 

Mevrouw Sumiati: ‘Nee, ik heb niet zo’n 
kaart gezien.’
Wat heb je met de ‘Zo zie ik dat’-kaart 
gedaan (bijvoorbeeld aan iemand laten 
lezen, opgehangen of …)?

Mevrouw Sumiati: ‘Niets dus, ik heb de kaart 
dus niet gezien.’ 

En weet je of jouw persoonlijk begeleider ook 
iets heeft gedaan met de ‘Zo zie ik dat’-
kaart? Zo ja, wat?

Mevrouw Sumiati: ‘Mijn begeleider kon 
dus niets doen met deze kaart, omdat 
ik hem niet gekregen heb. Wel heeft 
mijn persoonlijk begeleider een verslag 
gekregen over dit gesprek. Dit gaan 
we samen bespreken.’

De POS-interviewer van mevrouw Sumiati vertelt: ‘In dit gesprek 
in het voorbeeld is de kaart niet gebruikt, omdat ik gewoonweg 
vergeten was om ze mee te nemen. Wel weer een mooie 
reminder, ik stop er direct ook een paar in mijn kleine tas!’

Annie had haar tweejaarlijkse POS-gesprek. Aan 
het einde schreef ze op de ‘Zo zie ik dat-kaart’ 
wat voor haar belangrijk is. Ze liet de kaart vol 
trots zien aan haar begeleidster en gaf hem een 
mooie plek op haar appartement! Met deze 
‘Zo zie ik dat-kaart’ heeft Annie letterlijk iets in 
handen wat voor haar zelf belangrijk is.
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

Muhammed is blij: werk dat écht als 
werk voelt
Gelukkig worden van het werk dat je doet. 
Wie wil dat nou niet? Ook Muhammed 
die ondersteuning van ons krijgt, wil dat. 
Daarom gingen de collega’s voor hem 
op zoek naar een werkplek die ‘echt’ als 
werk voelt, naast zijn werk bij een Werk & 
Activiteitenlocatie van Estinea. Deze plek 
is gevonden op het gemeentehuis van 
gemeente Oude IJsselstreek. Voor de bodes 
is hij inmiddels drie ochtenden per week 
een niet te missen kracht. Hij helpt ze met 
allerhande werkzaamheden en kleine klusjes. 
Muhammed leert steeds meer mensen 

kennen, wordt steeds zelfstandiger en geniet 
van de complimenten die hij zo af en toe 
krijgt. 

Vanuit de relatief veilige werkplek bij Estinea 
heeft hij op deze manier stap-voor-stap zijn 
(werkzame) wereld steeds groter kunnen 
maken. Dat ging niet vanzelf, maar door heel 
concreet de eerste dagen samen met een 
begeleider van Estinea de werkzaamheden 
bij de gemeente op te pakken. En door deze 
werkzaamheden daarna langzaam uit te 
bouwen, met daarbij één collega binnen de 
gemeente als vast eerste aanspreekpunt. 
Vanuit die veiligheid is hij steeds verder 

gegroeid: zo brengt hij nu zelf vol plezier en 
energie op dinsdag- en woensdagmorgen 
de koffiekar rond. Dat hij er lol en voldoening 
aan beleeft, blijkt wel: Muhammed wil graag 
nog een ochtend bij de gemeente werken. 
We kijken nu wat mogelijk is om ook deze 
wens te kunnen realiseren.

SPEELRU
IM

TE V
ERSU

S V
EILIG

H
EID
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

Er zijn veel cliënten en medewerkers die willen leren. Onze insteek is daarbij 
dat we datgene aanbieden waar behoefte aan is. Vraaggericht dus. En waar 
mogelijk leren we als medewerker en cliënt samen. Want samen leren is veel 
leuker én effectiever!

Voor 2019 werden 243 leervragen ingediend door cliënten én medewerkers 
(zie ook pagina 38 voor meer over Leren van medewerkers). Een aanzienlijk 
deel van de leervragen van cliënten heeft betrekking op het onderwerp 
veiligheid. Zo zijn er aanmeldingen voor EHBO-trainingen, maar komen 
er ook vragen binnen als: ‘Ik word gepest op internet, hoe ga ik daarmee 
om?’. Een andere vorm van veiligheid schuilt ook in het onderwerp relatie en 
seksualiteit. Want welke grenzen heb je? ‘Kan ik “nee” zeggen?’

Veel vragen dus op het gebied van fysieke veiligheid zoals ontruimen en 
EHBO, maar ook op het vlak van veiligheid in het omgaan met elkaar 
(sociaal-relationeel-digitaal). We merken dat de bewustwording van 
cliënten over “je veilig voelen in je relatie en in het omgaan met seksualiteit” 
groeit. Er zijn bij cliënten vaak drempels om dit bespreekbaar te maken. 
We ondersteunen daarom begeleiders bij het inzetten van mogelijkheden 
om deze gesprekken aan te gaan en de drempels te verlagen. Dat doen we 
bijvoorbeeld door begeleiders te scholen op het Vlaggensysteem*.

Op het gebied van sociale weerbaarheid bieden we individuele en 
groepstrainingen aan. Dat zijn de trainingen:
• Rots en Water (groep)
• Omgaan met elkaar (groep)
• Durf je wel (groep)
• Flink! (individueel)
• Vriendschap, relatie, seksualiteit (veelal individueel, soms groep)
• Vrienden op sociale media (individueel)
• Gepest, en dan? (kleine groep)
• Deurtje open, deurtje dicht (individueel)

Bij de gestelde leervragen kijken we altijd naar wat het beste aansluit 
op het doel of de wens van de cliënt. Soms halen we het beste uit een 
combinatie van de methodieken. In 2019 lag de focus op Rots en Water, Flink!, 
Vriendschap, relatie en seksualiteit en op individuele vragen op het gebied 
van seksualiteit. 

Kijken we naar de leervragen die het thema fysieke veiligheid betreffen, dan 
stellen we vast dat er veel interesse is voor EHBO-trainingen in en om je huis. 
Deze trainingen zijn speciaal gericht op cliënten en hun zelfstandigheid bij 
kleine ongelukjes in en om het huis. Er werden vier EHBO-trainingen gegeven, 
waar 28 cliënten aan deelnamen.  

In 2019 namen op 24 locaties cliënten en medewerkers samen deel aan de 
ontruimingsoefening van hun locatie. Cliënten vinden het belangrijk 
om te weten wat ze moeten doen als het brandalarm 
afgaat. Voor medewerkers is het belangrijk om te 
weten hoe de cliënten reageren wanneer er 
zich een calamiteit voordoet. 

Leren
* Het Vlaggensysteem stimuleert 
gezond seksueel gedrag en draagt bij 
aan het voorkómen en terugdringen 
van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

In het project Samensturing experimenteerden we in 2019 met Vilans 
op drie locaties met de vraag ‘hoe kunnen medewerkers, cliënten en 
vertegenwoordigers samen tot besluiten komen die de locatie aangaan?’ 
Medewerkers denken vaak samen na over locatie gebonden thema’s. 
Wat nog niet altijd gebeurt is dat teams vanaf het begin de cliënt en/
of vertegenwoordiger hierin meenemen. Het traject van Samensturing 
brengt hier verandering in. Het vergroot de vrijheid van de cliënt (en 
vertegenwoordiger) doordat een thema op een locatie echt vanaf het begin 
samen wordt besproken. In het zoeken naar de oplossing is ieders inbreng en 
visie even belangrijk, en iedereen heeft een stem en beslist mee over wat er 
op een locatie gebeurt. 

Eind 2019 is het project afgerond. Een praktische Wegwijzer met alle 
opbrengsten en leerpunten vanuit het project Samensturing is beschikbaar 
voor de teams die met Samensturing aan de slag willen. Dit sluit ook mooi 
aan bij de bedoeling van de nieuwe Wet Medezeggenschap (WMCZ 2018).
Ook buiten Estinea willen we graag de opbrengsten en inzichten delen. 

Samensturen

Shandy, Miranda en Maayke, bewoners Dr. Huber 
Noodtstraat in Doetinchem vertellen: ‘We zijn vanaf 
het begin betrokken bij het project Samensturing. 
Zo’n één keer in de acht tot tien weken komen we 
met de werkgroep bij elkaar. Het is goed dat we 
meepraten. Het gaat toch ook om ons? Ik vind het 
fijn dat we nu andere ouders ontmoeten. Je leert er 
ook van. Je gaat anders tegen dingen en mensen 
aankijken. Je gaat veel serieuzer met elkaar in 
gesprek. Voordat het project Samensturing van start 
ging, hebben we een training gehad. Daarin leerden 
we hoe we samen met elkaar in gesprek moeten 
gaan.’ 
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ZORG EN ONDERSTEUNING | CLIËNTEN VERTELLEN

In 2019 deden negen cliënten elf keer een beroep op de vertrouwenspersoon 
cliënten. Het merendeel van de vragen kwam van cliënten die al eerder 
een beroep op de vertrouwenspersoon hadden gedaan. Bij veel meldingen 
ging het over een situatie die de cliënt niet kon overzien. Vaak was de cliënt 
geholpen doordat de vertrouwenspersoon meedacht. In een enkel geval is 
de onvrede of onrust in een brief vertaald. Met de brief als hulpmiddel kon de 
cliënt dan zelf het probleem bespreken of onder de aandacht brengen. Vaak 
lag het probleem, wat de melder betreft, bij de groepssituatie of een enkele 
medebewoner.

De vertrouwenspersoon geeft aan dat soms de weg naar de regiomanager 
onbekend is of een grote drempel lijkt. Als cliënten of vertegenwoordigers 
(met hulp van de vertrouwenspersoon) dan toch de stap naar de 
regiomanager zetten, vinden zij wel dat er passend gereageerd wordt.

Vertrouwenspersoon cliënten

Estinea heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In 2019 zijn er 
in totaal zes klachten van cliënten en/of vertegenwoordigers door de 
klachtenfunctionaris in behandeling genomen.

De meeste klachten hadden betrekking op communicatie. Een aantal 
klachten ging over een cliënt of vertegenwoordiger die zich onheus 
bejegend voelde door een medewerker. Ook was er een klacht van een 
cliënt die vond dat zijn privacy was geschonden door een medewerker. 
Een andere klacht van een cliënt ging over een medebewoner. In 
één casus vroeg de cliënt om een andere begeleider. Dit is door de 
regiomanager opgepakt. Alle klachten zijn naar tevredenheid van de 
betrokken partijen opgelost.

Klachten 
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We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt, en 
daarmee direct aan zijn of haar levensgeluk. We doen dat aanvullend op de 
eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van personen uit het netwerk van 
de cliënt: ouders/vertegenwoordigers, familie, buren, vrienden en vrijwilligers. 
Om invulling te geven aan kwaliteit van bestaan gebruiken we de acht 
domeinen van Schalock*. We achterhalen de kwaliteit van bestaan met een 
POS-gesprek (zie ook pagina 8). 

Ons doel is om cliënten te ondersteunen zodat zij zo goed en zelfstandig 
mogelijk vorm kunnen geven aan hun leven. We stemmen onze ondersteuning 
en begeleiding af op de individuele mogelijkheden en richten ons daarbij op 
de individuele ontwikkeling en de regie over het eigen leven. Daarbij zijn het 
niveau, de mogelijkheden en de levensfase essentiële vertrekpunten. 

De behoefte aan zorg en ondersteuning is voor iedereen anders. Deze kan 
zich richten op een specifieke vraag maar kan ook omvangrijk of complex 
zijn en zich richten op meerdere aspecten van het leven. Meestal gaat het om 
levenslange beperkingen. 

In gesprek met de cliënt en eventuele naasten kijken we samen hoe de 
individuele zorg en ondersteuning er uitziet. We kijken daarbij hoe we onze 
kennis en expertise én het netwerk van de cliënt zo goed mogelijk kunnen 
inzetten en wat tegelijkertijd binnen de grenzen van de financiering mogelijk 
is. De afspraken over de te bieden zorg en ondersteuning leggen we vast in 
het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsvisie Estinea

* De acht domeinen van 
Schalock zijn: 
- persoonlijke ontwikkeling
- zelfbepaling
- interpersoonlijke relaties
- sociale inclusie
- rechten
- emotioneel welbevinden
- fysiek welbevinden
- materieel welbevinden

Zo bieden we zorg en ondersteuning 

De twee woordwolken tonen de 
veelvoorkomende woorden uit de 
POS-gesprekken op het domein 
persoonlijke ontwikkeling (boven)  
en rechten (onder). 
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De uitkomsten van de POS bij Estinea 
onderzocht

Dr. Jessica De Maeyer is docente op de Hogeschool Gent in België bij 
de vakgroep Orthopedagogiek en ze is coördinator Expertisecentrum 
Quality of Life (Kwaliteit van Bestaan). Vanuit dit centrum deed zij 
onderzoek naar de uitkomsten van de POS bij Estinea. En dan vooral 
naar wat de opbrengsten zeggen over de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning die Estinea biedt. Haar bevindingen: 

‘De ondersteuning binnen Estinea is levensbreed. Dit is ook goed af 
te leiden uit de relatief hoge en stabiele scores van de cliënten van 
Estinea op de verschillende domeinen van Kwaliteit van Bestaan.  
Door de manier waarop Estinea de zorg en ondersteuning 
organiseert, zet zij daarbij ook sterk in op zaken gelinkt aan 
zelfbepaling en onafhankelijkheid. Dit blijkt uit de hoge scores voor 
deze domeinen en vinden we ook terug in één van de kernwaarden 
van Estinea, namelijk Eigen Regie. 

Het begrip Kwaliteit van Bestaan gaat immers in de eerste plaats 
over wat voor de persoon zélf belangrijk is. Zijn of haar waarden 
en normen in het leven en hoe hij of zij zoveel mogelijk hier zelf het 
eigenaarschap over kan houden, zonder volledig afhankelijk te 
worden van anderen. Dit wil niet zeggen dat mensen geen behoefte 
hebben aan ondersteuning. Maar wel dat deze ondersteuning 
ingevuld wordt op zo’n manier dat de persoon zélf regie heeft, samen 
met de mensen die belangrijk zijn voor hem of haar. 

[…] De resultaten van de POS-gesprekken bij Estinea laten ons hoge 
scores zien voor wat betreft welbevinden, rechten en zelfbepaling. 

De domeinen met de laagste scores zijn sociale inclusie en in mindere 
mate interpersoonlijke relaties. De relatief lagere scores op sociale 
inclusie vinden we ook terug bij andere organisaties en in andere 
landen en leert ons iets over de inbedding van het concept Kwaliteit 
van Bestaan in het ruimere geheel van de samenleving. 
Want wanneer je Kwaliteit van Bestaan wilt bevorderen dan is het zo 
dat de samenleving in zijn geheel hier een centrale plaats inneemt, 
en niet alleen de zorgorganisatie die ondersteuning biedt. Het gaat 
immers om mensen volwaardig burger te laten zijn, zich verbonden 
te voelen met anderen. Estinea zet hier sterk op in met kleinschalige 
woon- en werklocaties die geworteld zijn in de lokale samenleving.  
De kernwaarde ‘Midden in de samenleving’ sluit hier sterk bij aan.’

De POS-zelfbeoordeling door de jaren 
heen van cliënten die ondersteuning 
krijgen van Estinea. De grafiek is 
een weergave van de scores op de 
verschillende POS-domeinen. Het laat 
een vrij stabiele score door de jaren 
heen zien. 

Ruwe score onderdeel 
Materieel welbevinden

Ruwe score 
onderdeel Fysiek 

welbevinden

Ruwe score 
onderdeel Emotioneel 

welbevinden

Ruwe score onderdeel Rechten

Ruwe score onderdeel 
Zelfbepaling

Ruwe score onderdeel 
Interpersoonlijke 

relaties

Ruwe score onderdeel 
Sociale inclusie

Ruwe score onderdeel Persoonlijke ontwikkeling

POS zelfbeoordeling
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De afgelopen jaren kwamen diverse signalen naar voren dat het werken 
met het ondersteuningsplan beter en makkelijker kon. In 2019 werkte de 
werkgroep Ondersteuningsplan hieraan. Sindsdien bieden we de trainingen 
en uitleg veel actiever aan, zowel aan huidige als aan nieuwe medewerkers. 

Op basis van ervaringen van medewerkers keek de werkgroep ook naar 
mogelijke technische aanpassingen in het ondersteuningsplan. Een van de 
aanpassingen die we willen doen, is dat de ondersteuningsplannen niet 
meer ondertekend hoeven te worden. Voor cliënten betekent het 

ondertekenen ‘stress en gedoe’. En voor medewerkers kost dit tijd en energie 
zonder dat dit direct meerwaarde oplevert. We hopen dat deze actie ook tot 
minder administratieve last leidt. 

We stoppen met de ondertekening, maar we stoppen niet met de 
halfjaarlijkse evaluatiemomenten met de cliënt. Dat is een moment waarop 
begeleider en cliënt bewust met elkaar stilstaan over ‘Hoe vind jij dat het 
gaat, ben je tevreden?’.

Het ondersteuningsplan

Beren op de weg 
De persoonlijk begeleider van Regien vertelt 
over hun voorbeeld waarin mogelijke beren 
op de weg bij familie en begeleiders bijna de 
speelruimte van Regien beperkten: ‘Regien 
ging erg achteruit en van een persoon die 
gewend was om zelfstandig naar haar werk 
en het dorp te gaan, werd ze nu hiervoor 
afhankelijk van ons. De fysio opperde de 
mogelijkheid van een elektrische rolstoel. 
Dat leverde nogal wat beren op de weg op, 
zowel bij familie als bij ons als begeleiders. 
Toch gebruikten we de mogelijkheid om zo’n 
rolstoel op proef te proberen. Regien bleek 
een waar natuurtalent!’

‘Daarna zorgden we samen stap voor 
stap dat ze weer zelfstandig naar het werk 
kon rijden. Eerst liepen we met haar mee. 
Vervolgens liepen we achter haar aan, 
daarna gaven we (woon- en werklocatie) 
elkaar een seintje. Nu is alles afgebouwd.  
Het resultaat? Regien gaat helemaal 
zelfstandig haar haar werk en terug. 
En ook in haar vrije tijd kan ze nu veel 
meer zelf doen: naar uitjes, dansen en 
zelfs de polonaise behoort weer tot haar 
mogelijkheden.’
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In 2019 was de commissie (on)vrijwillige zorg druk met de implementatie 
van de Wet zorg en dwang (Wzd) die in 2020 ingaat. Deze wet vervangt 
de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).  
De kern van deze nieuwe wet is dat vrijwillige zorg – zorg waar de cliënt of 
zijn vertegenwoordiger mee instemt – altijd het uitgangspunt moet zijn. 
Zorg, waar een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich tegen verzet, mag alleen 
worden toegepast als het echt niet anders kan. Het besluit om onvrijwillige 
zorg te bieden moet zeer zorgvuldig worden genomen. Het belang van de 
cliënt moet altijd voorop staan. 

Bij de Wzd gaat het er om een goede balans te vinden tussen de vrijheid van 
de cliënt -die altijd voorop hoort te staan- en de veiligheid van de cliënt, 
waar we als organisatie ook altijd verantwoordelijk voor zijn. Dit bleek ook uit 
de bijeenkomsten die we rondom deze nieuwe wet met en voor persoonlijk 
begeleiders organiseerden*). Veel vragen en discussies gingen over: 
‘Wanneer is er nu sprake van ernstig nadeel?’ en ‘Wanneer is er nu sprake van 
verzet?’. Je wilt enerzijds voorkomen dat een cliënt onnodig in zijn vrijheid 
en eigen regie wordt beperkt, maar anderzijds heb je als zorgaanbieder en 
medewerker ook de verantwoordelijkheid om veilige zorg te bieden. De Wzd 
gaat ervan uit dat je als zorgaanbieder eerst op zoek gaat naar alternatieven 
die het gevaar ook wegnemen, maar waar de cliënt en vertegenwoordiger 
zich niet tegen verzetten. Pas als dat niet lukt, kun je onvrijwillige zorg 
overwegen.

Omdat we de afgelopen jaren al gewerkt hadden aan bewustwording 
rondom vrijheidsbeperkingen, past de visie van de Wzd goed bij onze 
werkwijze.

Voorbereidingen
In 2019 troffen we al een aantal concrete voorbereidingen voor deze wet 
die in 2020 ingaat: medewerkers ontvingen informatie over de wet, het 
Wzd-formulier voor in het ondersteuningsplan bereidden we voor zodat 
iedereen vanaf medio 2020 de registraties op de juiste manier kan doen.  
Ook beschreven we ons beleid over hoe wij de wet willen toepassen: we gaan 
uit van de geest van de wet. Dit betekent dat het uitgangspunt voor ons is dat 
de cliënt zijn/haar vrijheid heeft en dat we alleen overgaan tot onvrijwillige 
zorg als het echt niet anders kan. Daarbij willen we de bureaucratie 
zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in dit 
overgangsjaar de werkwijze van de VGN te volgen.

Wet zorg en dwang

* Er vonden 12 bijeenkomsten plaats. 
In totaal 340 begeleiders woonden 
deze bij. Daarbij waren ook altijd 
één of meerdere collega’s van het 
regioteam aanwezig.
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Autorijden 
Een van de persoonlijk begeleiders vertelt: ‘We 
hebben wel een concreet voorbeeld van een 
situatie waar we mee te maken hebben en 
waarin je echt kunt spreken van een dilemma 
als het gaat om veiligheid versus speelruimte 
of eigen regie: Klaas kan goed autorijden. Als 
hij boos is, stapt hij in de auto om rond te rijden 
en zich af te reageren. Soms gebeurt het ook 
dat hij tijdens het autorijden door een situatie 
onderweg heel boos wordt. We weten dat hij 
dan niet verkeersveilig is. Maar we kunnen 
hem ook niet tegenhouden. Klaas weet dat 
we de politie dan inlichten dat hij in een boze 
bui in de auto is gestapt. Dat is het enige dat 
we dan kunnen doen. We hebben veel contact 
met de wijkagent om in dit soort situaties snel 
met elkaar te kunnen schakelen. Als Klaas 
rustig is, bespreken we deze onveilige situatie 
met hem. We willen denken in mogelijkheden 
en in ruimte om het probleem aan te pakken, 
om te kunnen uitzoeken waar het probleem 
vandaan komt. Is het een symptoom? Zo kunnen 
we de kern aanpakken waardoor uiteindelijk 
het probleem minder wordt of weggaat. We 

willen niet aan symptoombestrijding doen en 
alleen beheersmatig reageren. Samen met een 
gedragsdeskundige gebruiken we - in overleg 
met Klaas - een cirkelbespreking*) voor hem 
om te kijken of familie, mentor en begeleider 
hetzelfde beeld hebben van Klaas. We kijken dan 
met elkaar waar mogelijkheden liggen om hem 
op dit stuk beter te begeleiden. Voor ons is dit 
voorbeeld op dit moment echt een leerproces.’
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* Een cirkelbespreking of 
hermeneutische cirkel is een 
hulpmiddel om een inschatting 
te maken hoe de emotionele 
draagkracht, het verstandelijke 
niveau, de sociale ontwikkeling, 
de vaardigheden, de achtergrond 
en eventuele opmerkelijke 
gebeurtenissen zich verhouden 
in het leven van iemand met een 
verstandelijke beperking. Door 
gebruik te maken van de methodiek 
van de hermeneutische cirkel kun je 
de mens in zijn totaal leren zien en 
daardoor beter leren begrijpen.
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Wanneer cliënten lange tijd naar alle tevredenheid op een woonlocatie 
wonen, bouw je een steeds betere relatie en band met elkaar op. Als 
begeleider beweeg je mee met de ondersteuningsvraag die in de loop van 
de jaren verandert. Zo nu en dan komt toch - soms onverwacht - het besef: 

kunnen we hier nog wel de juiste ondersteuning bieden? Voelen we ons 
voldoende veilig om kleur te bekennen? Tot waar gaat op dit vlak de grens 
van eigen regie? En hoe zorgen we met diezelfde eigen regie uiteindelijk voor 
een geschikte oplossing? 

Veiligheid en eigen regie in de ondersteuning

Keuzes maken 
Wanneer een cliënt lange tijd op een 
locatie woont en de ondersteuningsvraag 
zodanig verandert dat je eigenlijk niet 
meer goed kunt voldoen, is het maken 
van keuzes soms lastig. Extra lastig voor 
teams omdat ons uitgangspunt is dat 
cliënten gedurende alle levensfases op hun 
woonlocatie kunnen blijven wonen.  
Team Hogestraat in Aalten ervaarde 
afgelopen jaar hoe belangrijk 
teamveiligheid dan is.
 
Het team: ‘Hendrie woonde al dik tien 
jaar naar volle tevredenheid in zijn 
appartement aan de Hogestraat. 
De laatste jaren ging het allemaal wat 
moeizamer. De leeftijd en de dementie 
kregen meer en meer vat op hem. 
Stap voor stap werd de locatie steeds 
minder geschikt. Lange tijd deden we 

als team de nodige aanpassingen en 
probeerden we van alles om Hendrie in 
zijn vertrouwde omgeving te houden.  
Voor ieder van ons afzonderlijk was 
duidelijk dat de huidige situatie niet 
wenselijk was. Het toegeven aan dit 
gevoel, dat je als begeleider en als team 
niet de benodigde ondersteuning meer  
kan bieden, is echter erg lastig. Je raakt 
immers als begeleider ook gehecht aan 
de cliënt, die jaren op de locatie heeft 
gewoond. Het gevoel van falen kwam af 
en toe ter sprake.

Uiteindelijk durfde een teamlid zich 
hierover eerlijk uit te spreken en was er 
bij collega’s begrip en herkenning. 
Gelukkig was de benodigde veiligheid om 
het gevoel over de situatie bespreekbaar 
te maken aanwezig. Samen namen we het 
besluit actie te ondernemen. Met steun 

van de manager konden we samen met de 
familie het gesprek hierover aangaan om 
daarna samen met hen op zoek te gaan 
naar een goede oplossing. 

Hendrie woont inmiddels op een andere 
locatie van Estinea waar hij met zijn 
dementie goed ondersteund wordt. 
Hij is er uitermate tevreden, krijgt de volle 
aandacht en nabijheid van zijn bestaande 
sociale netwerk die hij zocht.’ 

Hoewel de keuze om afscheid te nemen 
een lastige was, kijkt ook het team hier 
goed op terug. Het gezamenlijk kunnen 
bespreken van het eigen gevoel en de 
ruimte en het vertrouwen om zelf te zoeken 
naar een oplossing, speelden hierin een 
belangrijke rol. 
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Een ander bijzonder voorbeeld is het verhaal van collega Jacqueline. Ze 
vertelt het verhaal van collega Narissa en van haarzelf. Hun verhaal laat de 
kern zien van waar het om draait: onderling de veiligheid voelen en de ruimte 
pakken om echt te luisteren en bij de ander aan te sluiten, om dat te doen 
wat de cliënt nodig heeft. 

Jouw leven, jouw kracht, onze steun  
Ook als je liever niet meer leeft.   

Jacqueline: ‘De werkdag van mijn collega 
Narissa en mij kreeg die donderdag ineens 
een bijzondere wending. Narissa werd 
gebeld dat een cliënte opnieuw geopereerd 
moest worden aan een complicatie na een 
eerdere operatie. Er moest iets gebeuren 
anders zou ze overlijden.
De cliënte was heel duidelijk, ze wilde die 
operatie niet. Narissa moest er naartoe, ik 
was in de buurt van het ziekenhuis en voelde: 
daar moet ze niet alleen naar toe, dus ik 
sloot me bij haar aan.

Daar zat de cliënte op bed, ze zag ons en zei: 
‘Laat ze toch doorpakken, ik wil niet meer’.
Ik hoor ze nog die woorden zeggen: 'Ik wil 
niet meer...’, zo’n krachtige keuze, en dat 
voor een vrouw bij wie een doel was om haar 
te helpen voor zichzelf op te komen, voor 
zichzelf te kiezen. 
We hebben 7,5 uur aan haar bed gezeten. 
Gepraat, haar keuze aangehoord, haar 
gesteund in de gesprekken met de arts en 
gezegd dat we haar volgden. We hebben 
haar uitgelegd wat er allemaal ging 

gebeuren, haar een goede reis gewenst, 
haar laten merken dat ze niet alleen was. We 
hebben haar duidelijk laten merken: het is 
jouw leven, jouw kracht en wij steunen je. In 
dit geval tot haar laatste adem. We weten 
dat ze nu rust heeft.’
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Zoeken naar de juiste balans
Op enkele woonlocaties wonen jongeren 
met een licht verstandelijke beperking. Zij 
hebben allemaal zo hun eigen vrienden- 
en kennissenkring. Ook kan er sprake 
zijn van drank- en drugsgebruik. Dit kan 
de nodige onvoorspelbaarheid met zich 
meebrengen. In deze situaties is het voor 
medewerkers soms zoeken naar de juiste 
balans tussen het geven van ruimte voor 
eigen beslissingen en het voorkomen 
van overlast en het waarborgen van de 
veiligheid van alle andere bewoners én 
de buurt. Zeker omdat de incidenten 
regelmatig ook vanuit de vrienden- en 
kennissenkring komen. 

Een team vertelt: 

‘Afgelopen zomer hield één van de 
bewoners op haar appartement een 
barbecue voor medebewoners en 
aanhang. Daar escaleerde de situatie 
buiten ons zicht tussen de betreffende 
bewoonster, een aanwezige vriend van 

haar en de buurman. De buurman baalde 
dat de katten van deze bewoonster keer 
op keer bij hem in de tuin hun behoefte 
deden. De buurman gedroeg zich niet 
bepaald vriendelijk. De vriend van 
de bewoonster werd daarop boos en 
reageerde dreigend. Hierop sloeg de 
buurman deze vriend. Wij hoorden er als 
begeleiding pas van toen de politie al was 
gebeld. Iedereen was boos en ontdaan 
van de situatie.

Als begeleiding hebben we uiteindelijk 
het verhaal van de vriend aangehoord 
en daarna het verhaal van de buurman. 
Vervolgens is er een gesprek geweest 
tussen de buurman en de vriend, in 
aanwezigheid van de politie en van ons. 
Een dergelijke situatie is altijd spannend 
vanwege de onvoorspelbaarheid, 
ook vanuit de eventuele aanwezige 
vriendenkring van de bewoners. Het is 
altijd zoeken naar de juiste actie en 
juiste maatregel in dié ene situatie. 
In dit geval kozen we ervoor om de 

barbecue te stoppen en iedereen 
naar zijn appartement te 
laten gaan. Daarnaast hebben 
we met de bewoonster en haar vriend 
besproken om de katten niet meer naar 
buiten te doen. Ook spraken we uitgebreid 
met hen over drank- en drugsgebruik. Met 
de buurman spraken we later af dat hij 
bij overlast altijd met ons als begeleiding 
contact opneemt in plaats van zelf  
naar de bewoners te gaan.’
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Medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een 
beperking. Cliënten nemen vrijwel altijd hun eigen netwerk mee van in 
ieder geval naaste familie. Daarmee werk je in een driehoek samen: cliënt, 
begeleider en de vertegenwoordiger van de cliënt. Iedereen in deze 
driehoek wil het beste voor de cliënt en toch brengt dit soms spanning met 
zich mee. 
 
Cliëntrapportage digitaal meelezen
Vanaf januari 2019 kunnen cliënten en vertegenwoordigers de dagelijkse 
rapportage en het ondersteuningsplan via een rechtstreekse toegang 
digitaal lezen. Het schrijven van een duidelijke rapportage die voor iedereen 
te begrijpen is, is een leerproces. Het kan zijn dat de vertegenwoordiger 
de rapportage anders leest dan de medewerker bedoelt. Of dat de cliënt 
het niet eens is met wat er in de rapportage staat. Deze andere manier van 
werken is voor medewerkers ook wennen; voelen zij nog voldoende vrijheid 
om te rapporteren? Het is daarom belangrijk om goed met elkaar in gesprek 
te blijven over de betekenis van de rapportage, maar ook over de vragen 
die het oproept. Dit betekent soms dat vertegenwoordigers beslissen om 
niet meer altijd de rapportage te lezen, omdat ze merken dat ze het lastig 
vinden om mee om te gaan. En medewerkers beseffen meer dat de cliënt of 
vertegenwoordiger meeleest en leren zo om bewuster te rapporteren. 
 
Verwachtingen vanuit de driehoek
Medewerkers geven aan dat ze niet altijd weten hoe om te gaan met 
het uitspreken en afstemmen van eigen verwachtingen en die van de 
vertegenwoordiger, dit geeft soms een gevoel van onveiligheid. Dilemma’s 
van medewerkers zijn: hoe spreken we de verwachtingen open en eerlijk 
naar elkaar uit? Wat te doen wanneer verwachtingen van beide kanten ver 
uit elkaar liggen? Kan ik de vertegenwoordiger ook ‘begrenzen’ in wat hij 
van mij als medewerker kan verwachten? Hoe ga ik om met verschillende 

opvattingen over waar de cliënt het meeste baat bij heeft? 
Klantgericht werken, wat is dat dan en tot hoever ga ik dan? Teams werken 
aan deze leerpunten via hun Teamontwikkelplan (TOP). Ze doen bijvoorbeeld 
een training driehoeksmethodiek (zie hiernaast) of doen een TA-training*.)

Samenwerken 
vanuit de driehoek

* Een TA-training is een training 
in Transactionele Analyse. Dit is 
een theorie over persoonlijkheid, 
communicatie en verandering. 
TA gaat uit van een patroon van 
denken, voelen en doen dat is 
ontstaan uit (vaak onbewuste) 
beslissingen die een persoon ooit in 
zijn of haar leven nam. Wanneer men 
zich bewust wordt van dat patroon, 
kunnen er nieuwe besluiten genomen 
worden. De autonomie, spontaniteit 
en authenticiteit van deze persoon 
kunnen daardoor groeien waardoor 
het makkelijker wordt om gezonde 
relaties met anderen aan te gaan.  
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Ondersteuning in de driehoek
We vinden een goede samenwerking in de driehoek belangrijk, daarom 
werken we vanuit de Driehoeksmethodiek van Chiel Egberts. Veel 
medewerkers hebben deze training gevolgd. En de adviseurs zorgprocessen 
zijn getraind om medewerkers bij vraagstukken in het werken in de driehoek 
te ondersteunen. Op locaties waar het voor de samenwerking waardevol kan 
zijn geeft Chiel Egberts zelf de Driehoeksmethodiektraining.

In 2018 startten we met het project om digitale inzage in het 
ondersteuningsplan en de rapportage mogelijk te maken 
voor cliënten met als doel hen meer eigen regie te geven. 
Omdat deze stap technisch en ook inhoudelijk een behoorlijke 
operatie was, besloten we om eerst een pilot te doen op een 
aantal locaties. Tijdens deze pilots keken we naar wat nodig 
is om de digitale inzage goed te laten verlopen. Belangrijke 
aandachtspunten waren daarbij: hoe geven we de cliënt  
en/of zijn vertegenwoordiger zoveel mogelijk inzicht 
maar zorgen we tegelijkertijd voor beveiligde opslag en 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten?  

Met name medewerkers gaven vooraf aan dat zij onzeker 
waren. Mogelijk zouden ze geconfronteerd kunnen worden 
met onvrede van ouders en cliënten omdat niet goed 
begrepen zou kunnen worden wat was opgeschreven.  
Tijdens de pilots bleek hiervan helemaal geen sprake.  
Cliënten en ouders gingen juist in gesprek met medewerkers 
als ze iets niet begrepen en één keer heeft het er zelfs toe 
geleid dat een misverstand uit de wereld werd geholpen, 
omdat een cliënt, nadat hij zijn rapportage had ingezien,  
aan de bel trok bij de persoonlijk begeleider.

Inmiddels is het voor alle cliënten/vertegenwoordigers 
mogelijk om hun ondersteuningsplan en rapportage digitaal 
in te zien. Ruim negentig cliënten/vertegenwoordigers maken 
hier gebruik van.
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Onder incidenten verstaan we ‘alles wat rondom een cliënt gebeurt 
en waarvan het niet de bedoeling is dat het zo gebeurt’. Dit kunnen 
gebeurtenissen zijn die daadwerkelijk tot schade voor cliënten leidden, 
maar het kan ook een bijna-fout zijn die tot een schade had kunnen leiden. 
We brengen deze incidenten in kaart om hiervan te leren onze zorg en 
ondersteuning te verbeteren. 

We ervaren dat er binnen Estinea de bereidheid is om incidenten te melden; 
medewerkers voelen en nemen hiervoor de ruimte en verantwoordelijkheid. 
Wel vinden medewerkers het soms lastig om te bepalen wanneer zij iets 
wel of niet melden. Soms "hoort" iets zo bij het gedrag van een cliënt, dat 
medewerkers het niet altijd ervaren als een incident, maar meer als een uiting 
van het gedrag van de cliënt. Dat maakt dat ze dan geen melding doen. In 
deze situaties blijft de signalerende rol van het regioteam*) belangrijk om 
medewerkers er bewust van te maken dat bepaald gedrag niet ‘acceptabel’ 
is. Wanneer je je hier samen bewust van bent, kun je ook samen kijken naar 
mogelijkheden om deze incidenten of dit gedrag te voorkomen of anders te 
begeleiden. 

Teams bespreken maandelijks de incidentmeldingen tijdens het werkoverleg. 
Doel van deze bespreking is om samen te onderzoeken en inzicht te verkrijgen 
hoe ze samen kunnen leren van dit incident. 

Wanneer een incident merkbare gevolgen heeft of kan hebben voor de 
cliënt, brengt een medewerker de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger 
hiervan op de hoogte. Wil een cliëntvertegenwoordiger niet na ieder incident 
op de hoogte gebracht worden, dan leggen we die afspraak vast in het 
ondersteuningsplan. Medewerkers zijn zich echter nog niet altijd bewust dat 
dit een wettelijke verplichting is. Tijdens vrijwel elke interne audit is dit een van 
de onderwerpen van gesprek. Op deze manier brengen we het extra onder 
de aandacht bij de teams. 

Vier keer per jaar bekijkt het regioteam de overzichten van incidentmeldingen 
van het afgelopen kwartaal. Zo proberen we inzicht te krijgen in de 
incidentmeldingen en eventuele trends. Bijvoorbeeld: 
• Zijn er incidenten waarbij onze betrokkenheid als regioteam nodig is, 

maar nog niet is ingezet?
• Bieden we de juiste begeleiding aan de cliënten? Bieden we de juiste 

ondersteuning aan de teams?
• Zijn er medewerkers betrokken geweest en zijn we hiervan op de hoogte? 

Was er nazorg nodig en hebben ze die voldoende gehad? 
• Is een verdiepende analyse nodig?

Meest voorkomende incidenten
Agressie- en medicatie-incidenten zijn de meest voorkomende incidenten. 
• Eind 2018, begin 2019 heeft het managementteam samen met de 

regioteams het onderwerp ‘Agressie-incidenten in combinatie met de 
vervolgacties op het project Ongewenst gedrag en veiligheid (2017)’ 
nader uitgezocht. Hierbij stond centraal: ‘Wat doen we al en wat kunnen 
we nog meer doen voor begeleiders en cliënten?’ maar ook ‘Voelen 
medewerkers en cliënten zich veilig?’. Regiomanagers bespraken dit 
binnen hun regio op verschillende manieren met de teams. Daarbij blijft 
het regioteam continu alert op verschillende signalen rondom dit thema 
en gaan hierover, waar nodig, in gesprek met de teams (zie ook  
pagina 32).

• De medicatiecommissie is naar aanleiding van incidenten en een 
calamiteit bezig de protocollen te verduidelijken en aan te vullen, met 
name het onderdeel risicovolle medicatie waarbij dubbele controle nodig 
is. Begin 2020 zijn deze protocollen aangepast. De medicatiecommissie 
organiseert in de eerste helft van 2020 een bijeenkomst voor alle 
taakfunctionarissen medicatie**).

* Het regioteam bestaat 
uit de regiomanager en de 
gedragsdeskundige, adviseur 
zorgprocessen en de P&O adviseur 
die verbonden zijn aan de 
betreffende regio. 

Incidenten

** We werken met zelfsturende teams. 
Teams hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning 
die ze bieden en voor een goede 
bedrijfsvoering. Om de taken 
hierin goed te verdelen worden 
aandachtsgebieden of taken 
gekoppeld aan teamleden. In de rol 
van ‘taakfunctionaris’ zijn zij voor 
deze aandachtsgebieden het eerste 
aanspreekpunt binnen het team. 
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Aantal incidenten per type

Type Zeer laag Laag Hoog Zeer hoog 2019 2018

Agressie 694 719 183 9 1605 1717

Brand/schroeien/verbranden 12 1 1 0 14 12

Inname schadelijke stoffen 2 1 3 0 6 6

Medicatie 750 84 9 1 844 877

Ongeluk (machines/gereedschap/verkeer) 7 4 0 0 11 16

Onveilig in bed/onveilig in rolstoel 22 0 0 0 22 32

Prikken/snijden 6 10 1 0 17 13

Stoten/knellen/botsen 15 7 1 0 23 29

Suïcidaal gedrag 17 22 11 5 55* 35

Vallen 147 116 13 3 279 264

Vermissing van de cliënt 8 18 10 1 37** 23

Vermoeden van (een vorm van) misbruik (stalking/financieel/
seksueel misbruik/etc)

14 3 1 0 18*** 4

Verslikken/stikken 14 19 1 1 35**** 17

Zelfdestructief gedrag 3 13 8 2 26 16

Anders, namelijk... 123 43 23 6 195 215

Totaal 1834 1060 265 28 3187 3276

* Suïcidaal gedrag:
2019: 55 incidenten, betreft 23 cliënten, 
voornamelijk laag/zeer laag risico. 
2018: 35 incidenten, betreft 16 cliënten 
Er wordt een toenemend beroep 
gedaan op gedragsdeskundigen en 
op de deskundigheid van GGZ. 

** Vermissing:
2019: 37 incidenten, betreft 11 cliënten 
waarvan 26 incidenten, bij 1 persoon. 
Hierbij is volop aandacht voor de 
problematiek. 
2018: 23 incidenten, betreft 9 cliënten  
waarvan 12 incidenten bij 1 persoon. 

*** Misbruik:
Opvallend is de grote stijging in het 
aantal incidenten naar 18. Daarvan 
zijn er 14 laag risico. Het lijkt erop dat 
de meldingsbereidheid toegenomen 
is (aandacht voor geweest). Naar 
aanleiding van de meldingen is 
ondersteuning geboden in de vorm 
van trainingen ter preventie en 
verhoging van de weerbaarheid. 

**** Verslikken/stikken: 
35 incidenten waarvan 33 met laag/
zeer laag risico. Het vermoeden is 
dat dit samenhangt met de ouder 
wordende client. Dit jaar willen we 
dit verder analyseren. 
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Soms gaat er iets mis in de zorg, en leidt dit of had dit kunnen leiden tot 
psychisch of lichamelijk letsel voor een cliënt. We spreken dan van een 
calamiteit. Ernstige incidenten melden we bij de inspectie. In 2019 meldden 
we in totaal vijf calamiteiten aan de inspectie. 

Vermoeden seksueel misbruik
Drie meldingen betroffen het vermoeden van seksueel misbruik van een 
cliënt door een mede-cliënt. Dergelijke meldingen laten zien hoe lastig het 
is om een goede balans te vinden tussen speelruimte en veiligheid: aan de 
ene kant heeft iedereen recht op een relatie en seksualiteit, aan de andere 
kant gaan mensen met een beperking soms anders om met hun behoefte 
aan seksualiteit dan wat algemeen maatschappelijk aanvaardbaar is. Soms 
is (extra) begeleiding op dit thema nodig en in enkele gevallen is (enige) 
beperking nodig.

Toedienen medicijnen
De vierde melding betrof een cliënt die per ongeluk te veel insuline had 
toegediend gekregen. Gelukkig is dit goed afgelopen en heeft de cliënt 
nergens last van gekregen. De fout onderstreept het belang van het 
zorgvuldig toedienen van medicijnen. Ook voor ervaren medewerkers en 
voor handelingen die we vaak doen, blijft het belangrijk om zorgvuldig te 
handelen en blinde vlekken te voorkomen. We hebben deze casus actief op 
het interne kennisplatform Kees gedeeld, om andere medewerkers bewust 
te maken van het belang om ook bij routinematige werkzaamheden scherp 
te blijven. Daarnaast zorgt de medicatiecommissie voor verduidelijking 
en aanvulling van de protocollen. (zie ook pagina 24, 2e bolletje Meest 
voorkomende incidenten).

Gebruik tillift
Het laatste incident betrof een cliënt die op een locatie buiten Estinea uit 
een tillift was gegleden en daardoor haar enkel brak. Goede afspraken 
met het bedrijf die de tillift in gebruik heeft, had dit incident wellicht kunnen 
voorkomen. Deze heldere afspraken zijn inmiddels met het bedrijf gemaakt en 

voor medewerkers is het bestaande tilprotocol voor het veilig werken met een 
tillift nog een keer opnieuw nagelopen en onder de aandacht gebracht.

Proces rondom calamiteiten
We onderzoeken deze calamiteiten om te achterhalen wat er is gebeurd 
en om te kijken wat we ervan leren, zodat we ze in de toekomst kunnen 
voorkomen. Op basis van het onderzoek maken we een verslag waarin we 
verbetermaatregelen formuleren die we daarna concreet uitvoeren. De 
inspectie ontvangt het verslag en toetst of we het zorgvuldig onderzochten 
en of de verbetermaatregelen voldoende zijn.

De inspectie beoordeelde alle calamiteitenonderzoeken als goed en heeft 
deze afgesloten. Wel heeft de inspectie een aantal keer aangegeven dat 
Estinea wat vaker de ‘waarom’-vraag kan stellen in het onderzoek: waarom 
is er gebeurd wat er is gebeurd? Ook miste de inspectie soms de reflectie van 
de bestuurder: wat is de reflectie van de bestuurder op de calamiteit en op 
de geformuleerde verbeteracties? 

Terechte opmerkingen die we ter harte nemen. Het vraagt om meer expliciet 
de stappen in het onderzoek te doorlopen en te beschrijven, en daarin ook 
de verschillende rollen beter te bewaken.

Calamiteiten
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Verhuizen voor zijn eigen veiligheid 
Achter agressie-incidenten zit altijd een 
persoonlijk verhaal en heel regelmatig 
echt een dilemma: hoe bied je zowel een 
cliënt met fysiek agressief gedrag als ook 
een team en overige bewoners voldoende 
veiligheid? En hoe vind of creëer je daarbij 
de benodigde speelruimte om toe te werken 
naar een stabiele situatie? 

Een schets: 
Bas is een sociale jongeman met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Wanneer hij 
onvoldoende begrepen wordt, bouwt hij 
spanning op en kan hij fysieke agressie laten 
zien: slaan, schoppen, aan de haren trekken. 
Hij richt zich daarbij op medewerkers. 
Op de locatie waar hij woonde ging het 
niet meer; medewerkers en bewoners 
ervaarden spanningen en werden angstig. 
De begeleiding die Bas nodig heeft kon er 

niet meer goed geboden worden. Bas  
moest voor zijn eigen veiligheid, voor het 
team en de overige bewoners naar een 
andere woonlocatie. Binnen Estinea maar 
ook bij collega-zorgorganisaties was echter 
nergens een geschikte plek voorhanden.  
De regiomanager zag op lange termijn wel 
een geschikte woonlocatie binnen Estinea, 
maar vanwege de huidige instabiliteit van 
dat team zou de komst van Bas op dit 
moment juist een te grote belasting zijn. 

Er moest wel iets gebeuren. In overleg met 
de wettelijk vertegenwoordiger en het 
regioteam werd besloten Bas tijdelijk in een 
woonlocatie te plaatsen waar een open plek 
was, om zo de vicieuze cirkel te doorbreken. 
Vanuit daar kon er bij iedereen aan rust en 
herstel gewerkt worden. Met één-op-één 
begeleiding ging dit een periode goed. 
Ideaal was het echter niet, vooral voor 

de medewerkers, omdat deze individuele 
begeleiding veel van hen vroeg, soms te veel.
Ondertussen was er meer stabiliteit ontstaan 
bij het team van de beoogde woonplek 
voor Bas. Vanuit de tijdelijke woonlocatie 
verhuisde Bas daarom opnieuw. Het is een 
beschermde woonlocatie waar hij weer meer 
nabijheid voelt en sociaal contact ervaart. 
Op deze locatie gaat het goed.

De speelruimte van twee verhuizingen 
opzoeken was hier nodig om uiteindelijk te 
kunnen toewerken naar een goede en veilige 
oplossing voor alle betrokkenen. Echter, wel 
speelruimte met een hoge prijs, namelijk 
steeds wisselende woonlocaties voor de 
cliënt, belastende werkomstandigheden voor 
de medewerkers en hoge kosten.  
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Het verhaal van Bas maakt pijnlijk duidelijk dat we als sector voor deze 
mensen met zware en intensieve zorg- en ondersteuningsvragen vaak 
samen geen snelle en adequate oplossing kunnen bieden en voortdurend 
een ingewikkelde belangenafweging moeten maken. Dat vraagt om 
zorgvuldige afweging en reflectie met alle betrokkenen.
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Medewerkers
Hoe mooi is het om als medewerker goede zorg en ondersteuning te bieden en tegelijkertijd - juist daardoor - echt 
plezier in je werk te ervaren? Voorwaarde daarvoor is dat er een goede, stevige en veilige basis in het team ligt en dat 
het team speelruimte ervaart om de dingen - binnen kaders - op hun manier te doen. Dat dit in de praktijk soms een 
uitdaging is, blijkt uit de pagina's hierna. 
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De arbeidsmarkt is volop in beweging. In 2019 ging dan ook veel aandacht 
uit naar het aantrekken van medewerkers. We hebben dit jaar ingezet 
op het uitbreiden van het aantal BBL-plekken (Beroepsbegeleidende 
Leerweg: werken en leren), het aantrekken van zij-instromers en werven 
van nieuwe collega’s voor studenten-/weekendbanen. Voor het behoud 
van medewerkers gingen managers met teams het gesprek aan: wat 
zijn jullie inzichten om te zorgen dat we een goede bezetting houden en 
weinig verloop hebben? Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde zoals 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vakantieplanning en contracten. 

Ook wijzigden we ons aannamebeleid en bieden we weer contracten aan 
voor onbepaalde tijd. Voor behoud van medewerkers is ingezet op vitaliteit 
en inzetbaarheid door middel van onder andere een mantelzorgonderzoek. 
Hieruit blijkt dat een op de vier medewerkers mantelzorger is! 
Aan de hand van deze en andere uitkomsten hebben we een actieplan 
opgesteld om medewerkers beter te ondersteunen in hun mantelzorgtaak. 
Vanuit het project Toekomstbestendig functiehuis hebben we een intensief 
traject doorlopen om te komen tot een actueel functiehuis met passende 
functies en bijbehorende beloningen en voldoende uitdaging. 

Allemaal belangrijke projecten en activiteiten, óók vanuit het perspectief 
veiligheid versus speelruimte. Want natuurlijk willen we op team- en 
afdelingsniveau een stabiele personele bezetting behouden. Veel wisselingen 
en een hoog verloop zorgen immers als vanzelf voor meer werkdruk, wat 
weer van invloed is op de stabiliteit (zie ook het verhaal van woonlocatie 
Hesselinkweg hiernaast). Een stabiele bezetting zorgt voor continuïteit en 
daarmee een groter gevoel van veiligheid, overzicht en dus rust bij zowel 
cliënten als ook medewerkers. Die veiligheid is tegelijkertijd een voorwaarde 
binnen teams als het gaat om het zo goed mogelijk inzetten en gebruiken van 
de zelfsturing zodat we die kwalitatief goede zorg en ondersteuning leveren 
die cliënten van ons mogen verwachten. 

We zien nu dat de activiteiten die we afgelopen jaar in gang gezet hebben 
voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, goed werken. Daar gaan we 
zeker mee door. Het binden en behouden van medewerkers vergt nu meer 
aandacht gezien de toenemende uitstroom. Dit krijgt in 2020 nadrukkelijk  
de aandacht. Belangrijke redenen dat medewerkers uitstromen, zijn onder 
andere dat ze een opleiding gaan volgen, een vast contract en/of meer 
uren elders krijgen of dat ze willen werken met een andere doelgroep. 
Ook redenen voor uitstroom zijn dat ze meer uitdaging cq. betere 
toekomstverwachting willen of een andere functie/ander functieniveau  
(met hoger salaris) willen. 

Aantrekken van medewerkers
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In 2019 besteedden de teams bewust meer aandacht aan een goede 
spreiding van de eigen zomervakanties. Op deze manier hebben veel teams 
er samen voor kunnen zorgen dat er minder inzet nodig was van tijdelijke 
vakantiekrachten. Iets dat van grote waarde was voor de cliënten: teams 
zorgden zo voor meer continuïteit en vertrouwde gezichten op de locaties, 
ook tijdens de vakantieperiodes. Toenemende wisselingen in het personeel en 
soms langdurig verzuim leidden daarentegen wel tot onrust bij verschillende 

teams. Dit is iets wat het hele jaar speelde, zowel voor de cliënten als 
medewerkers. Veel nieuwe, soms tijdelijke, medewerkers werden ingewerkt. 
En soms vertrokken zij ook weer binnen een jaar, omdat zij ergens anders 
meer vastigheid of grotere contracten konden krijgen. Om dit verloop tegen 
te gaan en te zorgen voor meer continuïteit, zijn we in de loop van 2019 
contracten voor onbepaalde tijd aan gaan bieden en proberen we zoveel 
mogelijk te voldoen aan de wensen op het gebied van contractomvang.

Continuïteit in teams

Gezien en gehoord
Team Hesselinkweg in Winterswijk maakte in 
2019 een onrustige periode door. Een coach 
hielp het vrijwel geheel nieuwe team op weg: 
na zes maanden ondersteuning voelden zij 
weer voldoende onderlinge veiligheid en 
vakmanschap en namen ze de regie weer 
helemaal zelf over. 

Het team vertelt:
‘Als team maakten we een onrustige periode 
door: veel personele wisselingen, langdurig 
verzuim en intensieve ondersteuningsvragen 
van cliënten; we stonden eigenlijk in de 
overlevingsstand. We gingen ieder ons 
eigen weg en deelden nog weinig met 
elkaar. Een gezamenlijke teambasis ontbrak. 
Teamcoaching was al eens ingezet, maar 
kwam niet van de grond. Er was al zoveel 
gebeurd dat we geen ruimte voelden om 
samen te reflecteren. 

Met de komst van een aantal nieuwe 
collega’s ontstond nieuwe energie en 
openheid in het team. We voelden 
langzaamaan weer de veiligheid om de 
situatie bespreekbaar te maken. In overleg 
met onze manager besloten we opnieuw een 
teamcoach in te zetten. Ons doel? Samen 
een nieuwe, frisse manier van werken en 
zelfsturing neer te zetten. Om dit goed op 
te kunnen pakken kregen we tijdelijk extra 
formatie.

Naast ruimte voor individuele coaching 
waren er maandelijkse teambijeenkomsten. 
We startten met het op orde brengen van 
onze teambasis: de personele bezetting, 
het rooster en het checken van de 
indicaties van de cliënten. Vervolgstap 
was de teamsamenwerking. Dit pakten 
we aan door teamdoelen vast te stellen 
en hieraan te gaan werken. Tijdens de 
teambijeenkomsten was er ruimte om elkaar 

beter te leren kennen en inzicht te krijgen in 
de betekenis van (elkaars) werk. Ook was er 
aandacht voor feedback en communicatie, 
kernkwaliteiten en de gezamenlijke belangen 
en visie. De verbetervoorstellen die door 
enkele teamleden waren voorbereid, werden 
besproken.

Hoewel we nog stappen kunnen zetten, 
is verbetering al duidelijk voelbaar: de 
goede teambasis creëert rust. We delen 
meer met elkaar en nemen gezamenlijk 
weer de verantwoordelijkheid voor alle 
werkzaamheden binnen het team. Dit 
versterkt ons teamgevoel en maakt het 
makkelijker om elkaar aan te spreken. We 
leerden dat het belangrijk is om echt samen 
aan teamontwikkeling te werken waarbij 
ieder teamlid gezien en gehoord wordt. Dit is 
een voorwaarde om verder te komen en het 
teamgevoel vast te houden.’
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In 2019 zijn de zes regioteams in gesprek gegaan over een analyse 
die voortkwam vanuit het project Ongewenst gedrag en veiligheid 
(2017). Dat project leidde in 2018 tot vervolgacties en er werd door het 
managementteam en de raden ingezoomd op de overzichten van agressie-
incidentmeldingen. Dit leidde uiteindelijk tot de analyse die in de regioteams 
uitgebreid werd besproken. 

Met aanvullingen en verdere acties ter versterking van het gevoel van 
veiligheid bij cliënten en medewerkers leidde dit tot een praktische en 
concrete notitie. De notitie bestaat uit goede voorbeelden van genomen 
maatregelen en de mogelijke (aanvullende) acties die regioteams met de 
teams kunnen oppakken. De notitie helpt om steeds weer met elkaar 
in gesprek te gaan over dit onderwerp en om zo tot verdere 
bewustwording te komen. 

Het is een doorlopend proces dat we met verschillende middelen (analyses, 
stellingen, gespreksnotities) levend houden en waarin we elkaar een spiegel 
voorhouden en blijvend reflecteren.

Versterken van gevoel van veiligheid 
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De vertrouwenspersoon medewerkers werd in 2019 vier keer door 
medewerkers benaderd. In twee gevallen was er sprake van een voor de 
medewerker moeilijke situatie en was de medewerker teleurgesteld over hoe 
de manager daarmee omging. In de andere twee gevallen ging het over 
het gedrag van een collega waar de medewerker het moeilijk mee had. 
De vertrouwenspersoon bood een luisterend oor en hielp de medewerker 

op weg. De gesprekken met de vertrouwenspersoon hebben ertoe geleid 
dat de medewerkers zelf weer verder konden.

Bij de vertrouwenspersoon voor medewerkers komen vrij weinig cases binnen. 
Wellicht zijn medewerkers onvoldoende bekend met deze mogelijkheid. 
We gaan daarom meer aandacht besteden aan communicatie over wat 
de vertrouwenspersoon voor medewerkers kan betekenen.

Vertrouwenspersoon medewerkers

In 2019 kwamen er bij de klachtenfunctionaris twee klachten van 
medewerkers binnen. Eén klacht ging over problemen bij de werkplanning 
en het opnemen van overuren. De medewerker is hier uiteindelijk met de 
manager uitgekomen. De tweede klacht ging over het niet correct aftekenen 
van documenten en de gevolgen daarvan. Dit is in een gesprek tussen 
medewerker en manager, en in het bijzijn van de klachtenfunctionaris, 
opgelost.

Klachten
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MEDEWERKERS

Incidenten waarbij een medewerker en een cliënt betrokken zijn, melden 
we in het elektronisch cliëntendossier (ECD) bij de betreffende cliënt. Soms 
heeft een incident gevolgen voor een medewerker. Dit kan behoorlijk impact 
hebben. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt zich agressief gedraagt. We vinden 
het belangrijk dat we dat nooit ‘normaal’ gaan vinden. Een medewerker kan 
altijd zelf contact opnemen met de regiomanager, zeker wanneer hij/zij door 
een incident psychisch of lichamelijk letsel oploopt. Daarnaast neemt de 
regiomanager of P&O adviseur zelf ook contact op met de medewerker om 
de nazorg te bieden die mogelijk nodig is. 

Een overzicht van incidenten in 2019 waarbij een medewerker betrokken was 
laat het volgende beeld zien: 

Bij twee medewerkers heeft een dergelijk agressie-incident tot verzuim geleid. 

Incidenten waarbij alleen de medewerker zelf betrokken is (bijvoorbeeld 
uitglijden) worden door hemzelf gemeld bij de regiomanager en/of P&O 
adviseur. De P&O adviseur weegt vervolgens af of het incident gemeld 
moet worden bij de arbeidsinspectie en geeft advies aan de regiomanager. 
Meldingen aan de arbeidsinspectie gaan altijd via de raad van bestuur. 
In 2019 zijn er geen incidenten geweest die bij de arbeidsinspectie gemeld 
moesten worden. 

Incidentmeldingen medewerkers 

Aantal incidenten met gevolgen voor medewerkers 

Regio Totaal

Aalten 55

Regio Aalten/Dinxperlo 8

Doetinchem/Berkelland/Bronckhorst 2

Oude IJsselstreek/Montferland 5

Twente 4

Winterswijk/Oost Gelre 17

Totaal 91
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MEDEWERKERS

Medewerkers van vooral ambulante teams signaleren met enige regelmaat 
(mogelijke) verslaving van medicijn- en middelengebruik bij cliënten. 
Hoe hiermee om te gaan? Team ambulant Berkelland diende hiervoor 
zelf een leervraag in. 

Deskundigheidsbevordering 
op het gebied van verslaving 

Waardevolle samenwerking
Team ambulant Berkelland: ‘Onze leervraag 
ontstond vanuit het signaleren van medicijn- 
en middelengebruik bij cliënten. We hadden 
behoefte aan meer kennis van het herkennen 
van de risico’s op verslaving en hoe hiermee 
om te gaan. Zodat we hiermee de veiligheid 
van de cliënt zelf (en hun familie) konden 
vergroten.

Er was al een tijdje intensiever contact 
tussen Estinea en Tactus, een organisatie 
die gespecialiseerd is in verslavingszorg. 

Via onze manager kwam het voorstel 
om Tactus te vragen of zij voor ons een 
themabijeenkomst wilden verzorgen. We 
zijn met Tactus in gesprek gegaan en 
hebben toegelicht welke vragen er bij 
ons leefden. Op basis daarvan vond de 
bijeenkomst plaats. Twee medewerkers van 
Tactus gaven voorlichting over onder meer 
middelengebruik, de signalen die wijzen op 
verslaving, het bespreekbaar maken van 
(risico’s op) verslaving en beschikbare apps 
als hulpmiddel voor ons als begeleiders.

‘We voelden ons als team na de bijeenkomst 
beter toegerust op het bieden van 
ondersteuning aan deze doelgroep. Met 
name leerzaam was inzicht te krijgen in hoe 
je binnenkomt bij een cliënt en met hem of 
haar in gesprek kunt gaan over de mogelijke 
verslaving. Daarnaast konden wij een rol 
spelen in het bieden van een ingang voor 
Tactus om de cliënt verder te helpen bij de 
verslaving. Een goede samenwerking tussen 
onze organisaties is dus erg waardevol.’

SPEELRU
IM

TE V
ERSU

S V
EILIG

H
EID

Het team benadrukt ook het belang van een grote betrokkenheid van 
familieleden van de cliënt met een (mogelijke) verslaving. Ook in deze 
situaties is het werken in de driehoek van groot belang. Wanneer er bij alle 
betrokkenen bewustwording is, vergroot dit niet alleen de veiligheid voor de 
cliënt zelf maar voor alle familieleden. 

Het ambulante team Berkelland heeft deze leerervaring actief in het 
overkoepelende overleg van ambulante teams gedeeld. Bij hen is de 
behoefte om deze deskundigheidsbevordering breed op te zetten en meer 
gezamenlijk te organiseren. De ambulante teams pakken zelf de ruimte en 
regie om dit te organiseren. 
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MEDEWERKERS

Dat het gevoel van veiligheid een belangrijke basisvoorwaarde is voor een 
goed functionerend en zelfsturend team, laat het voorbeeld van team 
Groenloseweg in Eibergen goed zien. Soms is dat gevoel van veiligheid 
ongemerkt weggeglipt. Door omstandigheden buiten het team, door 
wisselingen of door ongemerkt steeds minder tijd te nemen om samen stil 

te staan en te kijken naar wat goed gaat en naar dat wat beter kan.  
Een tijdelijke coach kan een goede oplossing zijn om het team weer  
goed en vooral fijn te laten samenwerken. 

Veiligheid binnen je team 

Eerst naar jezelf kijken leidt tot meer 
openheid in team
Team Groenloseweg startte medio 
2019 met teamcoaching. Een steeds 
terugkerend discussiepunt, kleine 
ergernissen en onuitgesproken zaken 
leidden tot een gebrek aan veiligheid en 
vertrouwen binnen het team. Al meerdere 
malen kreeg het team een coach 
toegewezen. Zodra deze weer vertrok, 
vielen ze als team echter weer terug in het 
oude patroon. Op advies van de manager 
werd toch nog een keer een traject met 
een teamcoach ingezet. Deze keer met een 
cruciaal verschil: Het team kreeg de ruimte 
om de coach zelf te kiezen. 

De wensen werden door henzelf op 
papier gezet en aan de hand daarvan 

voerden ze zelf de gesprekken en kozen 
ze zelf een coach. Deze inspraak en 
betrokkenheid maakte het team ditmaal 
meteen enthousiast. En echt eigenaar. De 
coach voldeed aan de verwachtingen en 
de samenwerking voelde daardoor goed 
en vertrouwd. Daarbij gaf de ruimte voor 
extra personele inzet die door de manager 
aangeboden werd om te kunnen werken 
aan verbetering, extra rust. 

Een van de belangrijkste leerervaringen 
tijdens de teamcoaching was: eerst naar 
jezelf te kijken en dan pas naar het 
team. Door deze andere manier van 
kijken, stel je je als vanzelf anders 
op en ontstaat meer openheid. Het 
team heeft daarnaast geleerd dat 
het geen zin heeft om te blijven 

klagen. Ze komen zelf in actie wanneer 
het niet meer gaat en maken daarbij 
gebruik van ieders kwaliteiten 
en de hulp van het 
regioteam.
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MEDEWERKERS

In 2019 werden 243 leervragen ingediend door cliënten en medewerkers.  
Net zoals we zien dat er bij cliënten meer bewustwording komt voor veiligheid 
in de omgang met elkaar (zie pagina 11), zien we dit ook onder medewerkers. 
Vragen als: ‘Hoe werken we samen in spannende situaties?’ en ‘Voel ik me 
veilig genoeg om me uit te spreken?’ worden gesteld, maar ook vragen in de 
relatie met de cliënt: ‘Hoe ga ik om met weerstand?’ en ‘Wat kan ik doen om 
agressie te voorkomen?’. 

Soms worden deze vragen beantwoord in de voor bepaalde teams verplichte 
trainingen zoals de herhalingstrainingen Omgaan met weerstand. In andere 
gevallen gingen teams ook in maatwerktrajecten aan de slag met het 
onderwerp of komt het aan bod in de MOVE-trajecten (zie hiernaast). 

Veiligheid voor medewerkers heeft ook betrekking op calamiteiten of op 
je eigen fysieke belasting. Estinea vindt dit erg belangrijk; deze trainingen 
vinden voor bepaalde teams dan ook verplicht iedere twee en drie jaar 
plaats. Hieronder een overzicht van de verplichte trainingen die er in 2019 
waren.

Leren

Training 2019

Training omgaan met weerstand 121 deelnemers

Training bedrijfshulpverlening (BHV) 421 deelnemers

Training Wet zorg en dwang 340 deelnemers 

Training transfermiddelen inclusief verbeterde 
werkhouding

235 deelnemers

Ontruimingsoefeningen op locaties (medewerkers en 
cliënten)

50 locaties
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MEDEWERKERS

Teams kunnen al een aantal jaar een MOVE-traject doorlopen. MOVE staat 
symbool voor onze kernwaarden* en de teamtrajecten hebben als einddoel 
nog beter aan te sluiten bij elke unieke ondersteuningsvraag. Iedere locatie 
doorloopt zijn eigen traject. De een start met reflectie vanuit het eigen team, 
de ander start een traject samen met cliënten en/of familie. Met een MOVE-
traject gebruikt en vergroot een locatie de eigen probeer- en speelruimte. 
Regelmatig komen de onderwerpen veiligheid en vrijheid aan bod. Voelen 
collega’s zich voldoende veilig binnen het team om elkaar aan te spreken en 
feedback te geven? Voelen zij zich voldoende veilig in de ondersteuning naar 
cliënten en durven ze situaties, gedachtes en gevoelens te delen binnen het 
team? 

Adviseurs zorgprocessen begeleiden de MOVE-trajecten als intern 
procesbegeleider. In 2019 zijn er zes trajecten afgesloten, zes trajecten lopen 
door naar 2020. Dat is over 2019 één afgesloten traject minder dan vooraf als 
doel was gesteld. 

De bevindingen van de teams zijn positief, ook als er oorspronkelijk enige 
scepsis is: moeten we daar nu zo veel tijd en aandacht aanbesteden? 
Tijd krijgen en nemen voor reflectie is duidelijk van meerwaarde en geeft 
mooie inzichten. De uitdaging is vervolgens hoe we zorgen dat dit een 
vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk wordt. Dit vraagt nog om 
een betere borging, zonder dat we dit op enige wijze willen standaardiseren.  

De volgende pagina laat mogelijke thema's en gespreksonderwerpen binnen 
MOVE-trajecten zien. 

MOVE

* Midden in de samenleving, 
Oprechte aandacht, Vakmanschap, 
Eigen regie 
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MEDEWERKERS

Het trainen van een team of een individuele medewerker in het 
geven van feedback. Hoe kun je veilig zeggen wat je denkt, 
voelt of ervaart, zonder dat je daar direct op afgerekend 
wordt of denkt dat je dat wordt? Het goed kunnen geven 
van feedback geeft een medewerker en team meer regie 
en speelruimte om je uit te spreken en samen vraagstukken 
of problemen aan te gaan zonder dat die steeds vooruit 
geschoven worden of uit de weg worden gegaan.

Ben en voel je je veilig genoeg als individu of als team om 
je uit te spreken naar het regioteam zonder dat je denkt 
dat dit consequenties heeft voor handelingsruimte of 
carrièreplanning?

Ook komt het onderwerp en het spanningsveld tussen speelruimte versus 
veiligheid van cliënten vaak aan de orde. Vooral het spanningsveld op 
onderwerpen als het gebruik van alcohol en drugs (vrijheid) en de gevolgen 
die dat kan hebben (veiligheid); het rijden op een scooter of in een auto 
(vrijheid) en de veiligheid van de cliënt in het verkeer (speelruimte én 
veiligheid). Maar ook cliënten die met “verkeerde” vrienden omgaan. 

Aan de ene kant heeft iedereen het recht om vrienden te zijn met wie hij of zij 
wil (vrijheid), maar aan de andere kant is het soms nodig om cliënten tegen 
misbruik en uitbuiting te beschermen (veiligheid). Lastige dilemma’s waar 
teams vanuit een MOVE-traject zelf naar kijken.

Mag een cliënt eigen medicatie in beheer hebben? Wat 
zijn de normen en waarden van de teamleden en hoeveel 
speelruimte en risico in eigen regie mag je geven aan iemand 
die we ondersteunen en hoe verhoudt zich dat met geldende  
protocollen?

Wat als iemand die we ondersteunen de ruimte pakt om haar 
eigen coke te ‘regelen’? Dit is strafbaar en brengt een gevaar 
met zich mee voor de gezondheid van deze cliënt. Maar ook 
de veiligheid van de cliënt en het team kan gevaar lopen 
wanneer er contacten zijn tussen cliënten en drugsdealers. 
Hierin gaat veiligheid nadrukkelijk boven eigen regie en wordt 
deze door ons beperkt. 
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MEDEWERKERS

Naar aanleiding van het kwaliteitsrapport 2018 keken teams ook terug en 
reflecteerden daarbij op het eigen handelen in algemene zin. Het leverde 
waardevolle inzichten op: 
• ‘We vinden het belangrijk om ‘stil te staan’ en daarom gaan we de 

workshop ‘oprechte aandacht op één’ volgen. Ook gaan we een vervolg 
geven aan de training over teamsamenwerking en het thema veiligheid.’

• ‘Iedere vergadering staan we stil en reflecteren we op ons functioneren. 
We communiceren zoveel mogelijk mondeling met elkaar en niet via mail of 
overdracht.’ 

• ‘We hebben geen tijd, of we gunnen ons geen tijd om het kwaliteitsrapport 
te lezen. We weten eigenlijk niet waar dit door komt. Doordat we nu de 
vraag krijgen over wat het kwaliteitsrapport ons heeft gebracht, komen 
we erachter dat we eigenlijk veel vaker ‘stil willen staan’, samen in gesprek 
willen en reflecteren. Daarom hebben wij besloten om dit als onderwerp op 
te pakken met ons MOVE-traject dat we in 2020 gaan starten.’ 

• ‘We vinden het belangrijk om een team te zijn waarin iedereen zich 
veilig voelt. Dit doen we door tijdens onze overleggen er samen voor te 
zorgen dat iedereen kan uitpraten. Navragen of iedereen gehoord is. 
We zorgen dat we antwoorden op onze vragen krijgen en dat we deze 
afspraken over de communicatie ook regelmatig met elkaar evalueren. 
Voor ons als individu betekent dit: laat jezelf horen, kijk ook kritisch naar 
je eigen communicatie, praat met mensen en niet over mensen, vraag om 
helderheid bij onduidelijkheid.’  

Aan de hand van het team teamontwikkelplan kijken teams in de spiegel. 
Waar staan we? Waar willen we dit jaar op focussen? Wat zijn onze leer- en 
ontwikkelvragen? Wat is daarvoor nodig en wat gaat ons dit brengen? 
Actuele leervragen uit de teamontwikkelplannen rondom veiligheid en eigen 
regie zijn: 
• Themabijeenkomst Waar liggen onze grenzen, normen en waarden?  

Tot hoever ga je? Hoe ga je hier het gesprek over aan? 
• BHV/ontruimingsoefening als team of samen met cliënten
• Training communicatie en veilig voelen in het feedback geven aan elkaar
• De ouder wordende cliënt en het omgaan met de verbale en non-verbale 

agressie die hierdoor kan ontstaan. 

Teamreflectie en -ontwikkeling
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Middelen
Verantwoorden betekent voor ons: laten zien wat we doen, hoe we leren en hoe we hierover de dialoog hebben. 
Daarbij kijken we naar wat er al aanwezig is in onze organisatie en gebruiken we de informatie die we nodig hebben 
voor onze interne sturing ook voor de externe verantwoording. Daarbij speelt vertrouwen een cruciale rol. 
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MIDDELEN

Samen met andere organisaties nemen we deel aan het traject  
Anders Verantwoorden. Dit traject maakt deel uit van het actieplan 
(Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS. Wij willen naar een  
integraal kwaliteitsrapport met één accountantsverklaring voor alle 
partijen. Over het jaar 2019 zetten we hierin een eerste stap door alleen 
een jaarrekening op te stellen zonder bestuursverslag. In dit deel van het 
kwaliteitsrapport geven we daarnaast een aantal kerngegevens van onze 
zorg en ondersteuning, medewerkers en middelen. 

Kwaliteit van zorg en ondersteuning 2018 2019

Aantal unieke cliënten in zorg op 31 
december

947 980 

Aantal klachten behandeld door 
klachtenfunctionaris cliënten

15 6 

Aantal calamiteiten 4  5

Kwaliteit van medewerkers 2018 2019

Instroom 142 182

Uitstroom 111 121

Aantal medewerkers per 31 december 825 886

Fte per 31 december 534,45 579,24

Verzuim percentage 5% 5,7%

Percentage dienstverband 64,8% 65,4%

Aantal stagiaires 55 49

Aantal leerlingen 19 36

Aantal klachten behandeld door 

klachtenfunctionaris medewerkers

0 2

7+22+24+24+15+8
7%

22%

24%

24%

15%

8%

Leeftijdsopbouw medewerkers

11+20+22+24+14+9
11%

20%

22%

24%

14%

9%

2018

2019 24 en jonger 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 59 

60 en ouder 

Legenda
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Toelichting
Op een aantal gegevens geven we graag een korte toelichting:

• Exploitatie 
In 2019 bedroegen de zorgopbrengsten € 45.298.753,-. Dit is een 
stijging van € 3.588.673,- ten opzichte van 2018. De stijging komt 
door de uitbreiding van Wlz-zorg in Twente, prijsaanpassingen voor 
loonkostenontwikkeling en door een toename van het aantal cliënten 
vanuit het sociaal domein (Wmo). Een daling van de Opbrengsten overige 
zorgprestaties betreft de onderaanneming die nu rechtstreeks via de 
gecontracteerde instelling loopt. Het jaar 2019 sloten we af met een 
positief exploitatieresultaat van € 62.701,-. 

• Eenmalige extra kosten 
Dit resultaat is lager dan vooraf verwacht doordat we geconfronteerd 
werden met diverse onverwachte, eenmalige extra kosten.  
 
Zo lukte het ons niet om alle appartementen van nieuwe locaties in Twente 
direct gevuld te hebben. Deze aanloopkosten bedroegen voor Twente  
€ 91.765,-. Daarnaast kostte het na vertrek of overlijden meer tijd om 
een goede match te maken tussen een vrijgekomen appartement en een 
beoogde nieuwe bewoner. Hierdoor staan appartementen langer leeg.    
 

We hebben ook contracten met uitzendbureaus moeten sluiten om de 
continuïteit van zorg bij een aantal locaties te kunnen garanderen.  
Op deze locaties was sprake van een groot verloop van collega’s.  
De kosten van het inzetten van uitzendbureaus zijn hoog.  
 
In 2019 vond ook een groot ICT-migratietraject plaats waarbij we 
overgingen van een datacenter naar een cloud-omgeving. Een werkwijze 
die meer flexibiliteit en schaalbaarheid biedt en daarnaast - door een 
andere licentiestructuur - tegelijkertijd veel goedkoper is. De businesscase 
liet vooraf zien dat we de eenmalige investering binnen twee jaar terug 
zouden verdienen. Het traject vroeg echter veel meer externe inzet  
van mensen dan voorzien waardoor de kosten fors hoger uitvielen.  
De terugverdientijd is hierdoor ruim twee jaar geworden. Bovendien 
vervingen we ook een groot aantal oude applicaties door webapplicaties.  
 
De liquiditeit van de organisatie liep terug (maar bleef binnen onze 
normen) door de verbouw van Werk- & Activiteitenlocatie Slaadreef in 
Aalten. Deze verbouw financierden we in zijn geheel uit eigen middelen.   

• Meerzorg 
In 2019 hadden negen cliënten een meerzorgtraject*. Hier was een 
bedrag van € 812.863 mee gemoeid. In 2018 was er voor vier cliënten een 
meerzorgtraject, een bedrag aan zorgkosten van € 418.491. Deze middelen 
geven ons de ruimte om specifiek bij deze cliënten te werken aan de 
kwaliteit van de ondersteuning. Vaak gaat het hier om het spanningsveld 
tussen speelruimte en veiligheid zowel voor de betreffende cliënt als voor 
de betrokken medewerkers.

Kwaliteit van middelen 2018 2019

Eigen vermogen / omzet 27,3% 25,2%

Resultaat boekjaar (x €1.000) 573 63

* Soms biedt het best passende 
zorgprofiel voor een cliënt te weinig 
financiële mogelijkheden om de extra 
zorg te krijgen die noodzakelijk is. Dan 
brengt de regeling ‘Meerzorg’ binnen 
de Wet langdurige zorg (Wlz) uitkomst. 
Deze regeling maakt het mogelijk om 
aanvullende zorg te financieren voor 
cliënten die deze nodig hebben.

Opbrengsten per type zorg (x €1.000) 2018 2019

Opbrengsten WLZ 37.205 41.131

Opbrengsten WMO 2.301 2.465

Opbrengsten Jeugdwet 142 124

Opbrengsten overige zorgprestaties 2.063 1.579

Totaal zorgopbrengsten 41.711 45.299

44  |  Kwaliteitsrapport 2019



Besturing en toezicht 
Speelruimte versus veiligheid, ook voor besturing en toezicht is dit een dagelijks spanningsveld. En zeker voor een 
organisatie die een omslag wil maken naar Anders (lerend) Verantwoorden. Estinea zit midden in die ontwikkeling 
en dat betekent loslaten van oude gewoontes en oefenen met andere werkvormen, invliegroutes, perspectieven. 
We geven hier een beeld van die ontwikkeling.
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BESTURING EN TOEZICHT

Locatiebezoeken raad van toezicht
Leden van de raad van toezicht leggen individueel werkbezoeken af 
aan locaties en gaan in gesprek met medewerkers en cliënten over wat 
zij belangrijk vinden. Daarmee vormen zij zich een completer beeld en 
formuleren hun eigen vraagstellingen. De ervaringen worden naderhand 
onderling en met de bestuurder gedeeld en geven vaak aanleiding tot 
nadere reflecties. Wat maakt dat het is zoals het is? Wat zou er nog meer 
mogelijk (geweest) kunnen zijn? Dit geeft een fundament voor de beeld- en 
oordeelsvorming die de raad nodig heeft om goed toezicht uit te kunnen 
oefenen. 

Verder hadden de drie nieuwe rvt-leden ieder een ‘inwerkprogramma’ 
waarbij zij samen met de bestuurder een aantal locaties bezochten om zich 
een eerste beeld te verschaffen. 

Verhalen in de boardroom
Elke vergadering van de raad van toezicht begint met een ‘verhaal in de 
boardroom’: een medewerker geeft een toelichting op zijn werk en de 
dilemma’s die hij daarbij tegenkomt. Het gaat daarbij niet om het oplossen 
van de dilemma’s of het verantwoording afleggen maar om de reflectie: 
wat maakt deze casus zo lastig? Zijn er andere manieren om hierover na te 
denken? In de eerste ronde met deze methodiek was het steeds een mt-lid in 
de boardroom, nu we enkele jaren verder zijn wordt het beeld steeds meer 
divers: van adviseurs, gedragsdeskundigen, Bopz-arts (nu Wzd-functionaris) 
tot en met ervaringsdeskundige cliënten. De dilemma’s hebben vrijwel altijd 
raakvlak met het thema speelruimte versus veiligheid.  

Kwartaalrapportages, bestuurlijke reflectie
De kwartaalrapportage start altijd met de bestuurlijke weging: wat zijn 
in het afgelopen kwartaal de successen geweest en wat zijn de zorgen/
verbeterpunten? De bestuurder maakt deze weging op basis van de 
eigen ervaring, plus de successen en tekortkomingen die vanuit het 
managementteam en de beleidsadviseurs worden aangeleverd. Dit is een 
cyclus geworden waarin betrokkenen elk kwartaal even stilstaan en omkijken: 
waar word ik blij van? Wat gaat goed? Wat maakte dat het goed ging?  
Wat kan beter? Waar ben ik bezorgd over?

In 2020 gaan we de rapportages anders inrichten en willen we deze cyclus 
van ‘even stilstaan’ verder uitbreiden. Zodat ook teams een vanzelfsprekend 
moment hebben van weging: hoe doen we het eigenlijk? Idealiter halen we 
daarbij ook de verhalen op. Zodat ‘tellen’ en ‘vertellen’ een samenhangend 
geheel wordt.
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Locatiebezoeken raad van bestuur
Ook de bestuurder gaat geregeld langs bij locaties, op uitnodiging van 
medewerkers en/of cliënten of op eigen initiatief. Het streven (maar dat 
lukt helaas lang niet altijd) is dat zij elke week een werkbezoek op locatie 
heeft. Dit kan een georganiseerd bezoek of een informeel ‘buurten’ zijn. Deze 
contacten zijn waardevol en noodzakelijk voor de bestuurder om goede 
voeling te houden met de praktijk. In de zomerperiode is er altijd meer 
gelegenheid om rond te gaan. Dit wordt door de locaties ook volop benut 
door een bezoek in te plannen.

In 2019 was de extra opbrengst daarvan dat tijdens de zomerperiode de 
krapte extra voelbaar was, óók voor de bestuurder. De gesprekken met de 
medewerkers leverden nieuwe inzichten op die weer gedeeld werden met 
het managementteam en P&O. Dit heeft geresulteerd in een ‘praatpapier’ 
dat de managers gebruikten voor gesprekken met teams. Resultaat: verdere 
bewustwording van de urgentie van onze acties op de arbeidsmarkt.

Sessie Anders Verantwoorden raad van toezicht/raad van 
bestuur
In september heeft de raad van toezicht samen met de raad van bestuur 
een governance*-sessie gehouden onder externe begeleiding van Theo 
Schraven. Een sessie met ruimte voor reflectie op het eigen handelen en het 
teamfunctioneren, op de onderlinge samenwerking tussen raad van toezicht 
en bestuurder, op de rollen, verhoudingen en onderlinge verwachtingen. 
Samen met de uitkomsten van de evaluatie van de raad van toezicht en raad 
van bestuur levert dit aanknopingspunten voor verdere verbeteringen. 

Contacten externe belanghebbenden  
We zijn steeds in gesprek met externe belanghebbenden, soms ad hoc 
rondom casuïstiek en vaak in een cyclus. En op sommige momenten nodigen 
we relaties uit om gezamenlijk stil te staan:
• Op 29 maart hebben we een relatiemiddag georganiseerd in het kader van 

ons 50-jarig bestaan. In totaal waren 275 relaties, cliënten, medewerkers 
en cliëntvertegenwoordigers aanwezig. Het thema was ‘Wat ’n geluk!’ 
en we lieten ons inspireren door de theatergroep Spelen!, door Leo 
Bormans en Frans Miggelbrink. De stelling die centraal stond, was: om 
levensgeluk te bieden hebben wij de samenleving nodig. De middag gaf 

volop aanknopingspunten voor vervolggesprekken: wij gaan voor een 
samenleving waarin iedereen meedoet. 

• In december 2019 vond een bijeenkomst plaats rondom Anders 
Verantwoorden in het sociaal domein. Alle gemeenten uit het werkgebied 
van Estinea waren vertegenwoordigd. We voerden een open gesprek over 
wat er nodig is om de verantwoording meer vanuit vertrouwen in te vullen. 
Welke informatie heb je eigenlijk nodig als gemeente? Wat hebben we over 
en weer nodig om te weten of we de goede dingen doen? En waar wordt 
het dan spannend? Een mooie start van dit traject.

* Governance is een oorspronkelijk 
Engelstalig begrip. Het omvat de wijze 
van besturen, de gedragscode en het 
toezicht op organisaties.
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Wet zorg en dwang
In de Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft de raad van toezicht zich 
voorbereid op de komst van de Wet zorg en dwang en is besproken welke 
keuzes Estinea hierin wil maken. Aan de hand van casuïstiek is verkend vanuit 
welke visie wij die keuzes maken daar waar onvrijwillige zorg nodig is. 

Audits
Estinea werkt met een permanente cyclus van waarderend auditten: vaste 
interne auditoren bezoeken teams en geven hun bevindingen terug aan de 
teams. Het algemene beeld is:
• Auditoren geven aan dat het opvallend is hoe positief de auditgesprekken 

zijn. Alle auditees zijn enthousiast.
• Ondanks dat er bij teams soms tegenslagen zijn, kunnen ze verder en dit 

straalden auditees ook uit. Auditees vinden het fijn om te horen hoe ze de 
dingen doen en te zien wat er eventueel anders/beter/makkelijker kan. 
Belangrijk blijft wel om als team de tijd te nemen om mogelijke leerpunten 
en verbeteringen op te pakken. Dit lukt nog niet altijd. 

Bevindingen HKZ
Ook al is het niet meer verplicht: we hebben de HKZ (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) nog niet afgeschaft. Dat komt omdat 
we de jaarlijkse audit niet als een grote belasting ervaren en het ons eigenlijk 
elk jaar nog wat brengt. De gesprekken met externe auditoren zijn positief 
kritisch en medewerkers geven aan dat het hen helpt om scherp te blijven, 
maar ook bewustwording geeft: ook deze gesprekken zijn een moment van 
stilstaan en reflectie op hoe we de dingen doen. In 2020 maken we een keuze 
over stoppen of doorgaan met de HKZ-certificering.

Bij de externe audit in 2019 kregen we mooie feedback van de auditoren:
• ‘Veel betrokken medewerkers gesproken.’ 
• ‘Jullie vinden veel dingen die jullie doen vanzelfsprekend en normaal, maar 

is het dat wel? Jullie mogen best nog wat trotser zijn op wat jullie allemaal 
doen!’

• ‘Jullie zijn sterk gericht op het denken in mogelijkheden, in plaats van 
beperkingen!’

Er werd door de auditoren één zogeheten 'tekortkoming' gevonden: een 
correcte uitvoering van het medicatiebeleid met betrekking tot extra 
risicovolle medicatie (opiaten) is niet voldoende geborgd (denk aan 
voorraadbeheer, bewaren en dubbele controle bij uitgifte). Ook met 
betrekking tot overige medicatie werden hier en daar nog onvolkomenheden 
aangetroffen (zoals bewaren medicatie, uitzetten medicatie, dubbele 
controle vastleggen en aftekenen van medicatie). 
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Wat een rijke oogst aan inzichten, ervaringen en beschouwingen! En dan 
hebben we nog zóveel weg moeten laten. Want ook al hebben we gekozen 
voor een focus op speelruimte versus veiligheid, we hadden een overvloed 
aan materiaal. 

Dat alleen al is een opbrengst voor onszelf, tijdens het proces van de 
totstandkoming: dat je gedwongen wordt om je af te vragen wat nu echt 
relevant is. Welke informatie helpt om een beter inzicht te krijgen? Welke 
verhalen zijn passend en waarom nu juist die verhalen? Wat leren ze ons?

Wat het dit jaar extra spannend maakte, was dat we ons voorgenomen 
hadden om ook de verhalen te delen over waar we mee worstelen.
Dat maakt kwetsbaar, dat zijn we niet zo gewend. En daarbij loop je 
bovendien tegen privacy-vraagstukken op, want die verhalen mogen niet 
herleidbaar zijn. Ik ben benieuwd naar de reacties en feedback. Het is een 
eerste voorzichtige aanzet, want ik hoop echt dat het ons en de hele sector 
gaat lukken om juist ook die kant van het lerend verbeteren te laten zien.  
De zorg is immers gewoon mensenwerk waarbij ook weleens wat misgaat. 
Dat weten we allemaal en daar mogen we meer mee naar buiten treden.

We begonnen dit rapport met de opening: Dit zijn wij. We kijken in de spiegel 
en zien de veelkleurigheid, de diversiteit. We zien de bevlogenheid, de passie 
en de loyaliteit die zo bij Estinea horen. Maar we zien ook de worsteling en 
soms het aanmodderen met ingewikkelde thematiek: dat zijn wij ook. Het 
vele praten, wikken, wegen en toch maar weer doorgaan. Doorgaan, omdat 
de zorg dag in dag uit, de klok rond gewaarborgd moet blijven. Dat maakt 
dat je soms niet kúnt stilstaan, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Dat is het 
spanningsveld waar we in werken. En waar we heel waakzaam voor moeten 
zijn, omdat je dus echt ruimte moet maken voor dat stilstaan. Dit maakt 
dat het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, met zijn nadruk op reflectie, zo 
waardevol is.

Mijn reflectie op Zijn wij dit? is dat we nog meer ruimte moeten bieden aan de 
medewerker om even stil te staan. Maar dat het een valkuil is om dit voor hen 
te willen organiseren. Want dan doen ze het niet voor zichzelf. Dus wat staat 
ons met zijn allen te doen? Stimuleren, prikkelen, aanjagen, teruggeven, het 
goede voorbeeld geven en richting geven. En soms juist een beetje “lui” zijn of 
een onverwachte afslag nemen. Om elkaar scherp te houden.

Dit zijn wij… Zijn wij dit?!
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Speelruimte versus veiligheid: in dit rapport zie je alle facetten langskomen 
op dat thema. Facetten die maken dat juist in dit werk de relatie tussen cliënt 
en begeleider het allerbelangrijkste is. Want als je elkaar kent, als je je echt in 
elkaar verdiept, kun je een inschatting maken van hoe groot die speelruimte 
kan zijn. Kun je meebewegen van dag tot dag. Kun je, zoals we dat noemen, 
‘aan’ staan. En dan kan de cliënt ook ‘aan’ staan. Dan is die cliënt méér 
dan zijn ondersteuningsvraag, want het gaat om het hele leven in de volle 
breedte. 

Een laatste punt van reflectie: we zijn met dit rapport weer heel druk geweest. 
Maar dat was toch eigenlijk niet de bedoeling? Het rapport is immers geen 
doel op zich. Wat we graag willen is dat medewerkers reflecteren, onderling 
met elkaar en samen met de cliënt/vertegenwoordiger. Dat de vraag ‘Hoe 
doe ik het?/Hoe doen we het eigenlijk?’ heel gewoon wordt, omdat we 
allemaal merken dat het helpt om die vraag te stellen. Maar het gevaar is 
dat die reflectie een nieuw ‘verplicht nummer’, een kunstje wordt, en dan 
verliest het zijn waarde. Dus als wij teveel het rapport op ons netvlies hebben, 
schieten we ons doel voorbij. Zullen we dan ook maar stoppen met het 
jaarlijkse rapport?!

Voor 2020 is mijn ambitie dat we een andere vorm vinden die ons niet afleidt 
van waar het om draait: want de kern van de ondersteuning = de relatie. 

Beatrijs van Riessen 
Raad van bestuur

Naschrift raad van bestuur, 
Beatrijs van Riessen, mei 2020: 
“Speelruimte en veiligheid. Hoe relevant zijn die 
begrippen in 2020? Want begin maart van dit jaar 
werd ook Nederland onderdeel van de wereldwijde 
verspreiding van het coronavirus en de inmiddels 
bekende daarbij behorende maatregelen. Vrijwel van 
de ene op de andere dag belandden wij, de cliënten 
en hun naasten in een situatie die zich kenmerkte door 
beperkingen in vrijheden en gevoelens van dreiging en 
onveiligheid. Daar is op een buitengewone manier op 
gereageerd, door iedereen, van cliënt, diens naasten 
tot medewerkers. Opeens werd onze flexibiliteit tot 
het uiterste uitgedaagd en moesten we vooral gaan 
doen wat het hardste nodig was: onszelf en anderen 
bescherming bieden. Ik ben er trots op hoe goed onze 
zorg en begeleiding is geweest de afgelopen maanden. 
Hoe goed er is omgegaan met het loslaten van wat ons 
vertrouwd en bekend was. En ook hoe er tegelijk al weer 
wordt vooruitgekeken naar de toekomst. Een toekomst 
waarin we de oude organisatie, werkprocessen en onze 
prioriteiten nog maar eens moeten bekijken vanuit het 
coronaperspectief. Dan kunnen er nog mooie nieuwe 
zaken ontstaan.”
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Interne dialoog
Terugkijkend op het jaar 2019 zijn we met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht het gesprek 
aangegaan over: hoe gaat het met Estinea? Herkennen wij het beeld dat het kwaliteitsrapport schetst? We stonden stil 
bij het afgelopen jaar en bij wat we van elkaars vragen en antwoorden konden leren. 

De geplande gezamenlijke dialoog samen met het managementteam en alle raden kon vanwege het coronavirus niet 
doorgaan. Maar ook online en met elke raad apart bleek het rapport aanleiding te zijn tot waardevolle gesprekken. 
Hier treft u een weergave aan.
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De cliëntenraad heeft het kwaliteitsrapport 2019 nauwgezet gelezen en 
onderling besproken. Er zijn tips gegeven aan de redactie en vragen gesteld 
over enkele inhoudelijke thema’s. 

De cliëntenraad geeft aan dat het rapport een herkenbaar beeld schetst 
dat klopt met de realiteit. Wat het afgelopen jaar belangrijk was en waarin 
Estinea zich onderscheidt, wordt goed beschreven. De cliëntenraad zegt 
ook erg onder de indruk te zijn van de vormgeving. Een van de leden zegt: 
“Ik was aangenaam verrast.” De goed leesbare teksten, de foto’s en de 
gekozen structuur maken dat dit rapport goed toegankelijk is, ook al zijn het 
56 pagina’s. Het kwaliteitsrapport nog wat inkorten is niet per se nodig, maar 
dat is wel een mooie uitdaging voor de volgende jaren. Het mag beslist niet 
ten koste gaan van een goed totaalbeeld. 

Dat niet alles in de zorg en in de organisatie altijd optimaal gaat, is logisch. 
De cliëntenraad ondersteunt dat daar aandacht voor is, in de vorm van 
de verhalen in dit rapport. Juist door ook die verhalen te delen, kan de 
cliëntenraad met Estinea meedenken en adviseren over oplossingen. 
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het gebruik van de zogeheten  
POS-gesprekken, het omgaan met ongewenst gedrag van cliënten,  
het melden van incidenten of de rapportage aan de Inspectie over 
calamiteiten. Naar aanleiding van het rapport heeft de cliëntenraad  
over deze onderwerpen al direct tips en adviezen kunnen geven.  
Zo komt dus in samenspraak kwaliteit tot stand!  

Cliëntenraad 
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Raad van toezicht 

Met de ondernemingsraad is van gedachten gewisseld over de inhoud en 
vorm van het kwaliteitsrapport. De OR geeft er blijk van onder de indruk te 
zijn van de vormgeving van het rapport. Daarbij gebruikt de OR kwalificaties 
als ‘fris’ en ‘kleurrijk’. Maar ook de inhoud van het rapport wordt door de 
OR positief beoordeeld. Het is een eerlijk verhaal waar de OR-leden zich 
in herkennen. Zo is de OR bijvoorbeeld tevreden met de wijze waarop over 
incidenten wordt gerapporteerd. Benoem maar gewoon wat en hoe iets is 
misgegaan: “Want van ongewenste gebeurtenissen kunnen we met elkaar het 
meeste leren, niet van hosannaverhalen.” 

De OR ziet in het kwaliteitsrapport ook aanknopingspunten voor de 
komende beleidsperiode. Zo is de implementatie van de Wet zorg en dwang 
nog niet af. De OR (h)erkent dat Estinea veel heeft gedaan aan kennis 
en bewustwording. Dat geeft het kwaliteitsrapport goed weer. Maar de 
resultaten zijn door de coronacrisis wel wat op de achtergrond geraakt. Hoe 
leeft het thema zorg en dwang nu in de teams? Het is raadzaam om hier weer 
aandacht aan te geven. 

Een tweede punt betreft de arbeidsmarkt. Het kwaliteitsrapport laat zien 
welke instrumenten Estinea nu inzet om medewerkers aan te trekken en te 
behouden. Maar door corona verandert de samenleving. In onzekere tijden 
zoeken mensen ook zekerheid. Pas je werving daarop aan, is het advies van 
de OR. Het rapport gaf ook aanleiding om het te hebben over het belang 
van de continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden in de teams. Zeker 
wanneer we ons gaan richten op nieuwe doelgroepen en benaderingen. 
Denk bijvoorbeeld aan cliënten met bijkomende psychiatrische problematiek.  
Goede mogelijkheden voor en ondersteuning van de individuele en 
teamontwikkeling is dan essentieel.  

Tot slot reflecteert de OR over de financiële situatie van Estinea, zoals 
beschreven in het rapport. Kort en bondig is weergegeven dat Estinea 
financieel gezond is. Maar welke implicaties gaat corona hebben? Op de 
korte termijn? En op de langere termijn? We weten het nog niet. Samen 
met de bestuurder en het management gaan we er de schouders onder 
zetten, zodat goede en veilige zorg aan de cliënten en het werkplezier van 
medewerkers behouden kunnen blijven.

Ondernemingsraad 

Het kwaliteitsrapport 2019 is door de raad van bestuur met de raad van 
toezicht besproken. De toezichthouders vinden de huidige editie van het 
kwaliteitsrapport heel toegankelijk, divers en mooi. Het kwaliteitsrapport 
ademt warmte en betrokkenheid uit. Niet alleen met betrekking tot de zorg 
aan cliënten. Ook de inzet en prestaties van medewerkers worden op een 
positieve manier in de etalage gezet. De feiten en verhalen bieden een 
goed inzicht in de dagelijkse, complexe dilemma’s waar de medewerkers 

van Estinea mee te maken krijgen, zonder daarbij teveel op incidenten in te 
gaan. Door getallen én verhalen te bieden, wordt een uitgebalanceerd beeld 
geboden, dat in de ogen van de raad heel waarheidsgetrouw is. Door het 
lezen van het rapport zie je ook de ontwikkeling die de organisatie Estinea en 
de mensen doormaken, te weten het groeien naar een waarden-gedreven, 
volwassen organisatie. 
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In voorgaande jaren is ervaren hoe waardevol het is om vakgenoten en andere deskundigen van buiten de eigen 
organisatie uit te nodigen om het kwaliteitsbeleid en het bijbehorende kwaliteitsrapport in een zogeheten 'visitatie' te 
laten onderzoeken. Ook in 2020 was die externe visitatie over het verslagjaar 2019 al gepland en voorbereid, samen 
met Esdégé Reigersdaal uit Heerhugowaard. Maar ook hier is noodgedwongen door de coronacrisis een pas op de 
plaats gemaakt. Enerzijds om onnodig reizen en ontmoetingen te voorkomen. Anderzijds om alle energie en aandacht 
te kunnen geven aan het beheersen van de acute fase van de coronacrisis; voorop stonden het beschermen van 
de gezondheid en het welbevinden van cliënten en medewerkers. Omdat het rapport verder al helemaal klaar was, 
hebben we besloten de externe visitatie uit te stellen naar 2021.

Externe dialoog
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• Tevredenheid cliënten
• Voorbereiding Wet zorg en dwang (Wzd) 
• Samenwerken in de driehoek met familie
• Cyclus waarin we incidenten analyseren en bespreken
• Instroom nieuwe medewerkers: verdubbeling 

leerlingplekken
• MOVE trajecten - investering in reflectief vermogen

Trots

• Trends halen uit gegevens tevreden/niet tevreden cliënten
• Opbrengsten en leerpunten Samensturing als onderlegger voor 

inspraak cliënten gebruiken (nieuwe WMCZ)
• Mensen met intensieve begeleidingsvragen: breder reflecteren op 

verschillende scenario’s en oplossingsrichtingen
• Behoud medewerkers: meer continuïteit, minder kosten 

uitzendkrachten
• Reflectie meer vanzelfsprekend onderdeel dagelijks werk maken, 

“even stilstaan” in de cyclus
• Andere vorm voor het kwaliteitsrapport vinden  

zodat het geen doel op zich wordt

Ontwikkelpunten


