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“De manager van mijn locatie liet me een vacature voor 
koffie- en theedame zien op het kantoor van Triade Vitree 
in Lelystad. Toen ik werd aangenomen, zagen ze snel 
dat ik meer in mijn mars had en ben ik beneden bij de 
ontvangstbalie gaan werken. Daar leren ze mij nieuwe 
dingen. 

Mijn werk bestaat uit lijsten maken voor vergaderingen, 
ruimtes en lunch regelen, brieven frankeren en agenda’s 
bijhouden. Zo neem ik veel werk uit handen.

Vier jaar geleden ben ik op de Stavorenstraat in Lelystad 
komen wonen, een beschermd wonen locatie. Er wonen 
dertig cliënten, waarvan de meesten bekend zijn met 
schizofrenie. Het is hier heel leuk wonen, ik ben blij dat ik 
die stap destijds gezet heb. 

Ik ben een gelukkig mens, wel met een beperking, ik weet 
dat ik niet veertig uur kan werken. Ik heb het laatst een 
keertje uitgelegd aan m’n neefjes. Ze stelden de vraag 
waarom ik op de Stavorenstraat woon. Ik heb ze verteld dat 
ik stemmen hoor. Die stemmen zeggen dingen die niet waar 
zijn, soms brengen ze me in de war en moet ik afleiding 
zoeken. Wanneer ik dat doe, gaat het beter. De stemmen 
zeggen soms de meest grove onzin die ik ooit heb gehoord. 
Ik hoor ze de hele dag, als flitsen door m’n hoofd, m’n ogen 
gaan flipperen en ik staar naar boven. Afleiding helpt dan.

Alles wat m’n hartje begeert, dat heb ik. Ik houd van moun-
tainbiken, heb twee katten, houd mijn huis schoon en luister 
veel muziek. Ik ben vaak op de inloop, dat is een gewone 
huiskamer. Hier is altijd ruimte voor een praatje. Ik ben heel 
tevreden over de locatie en de begeleiding die ik ontvang.“

- Rowena, cliënt beschermd wonen en 
medewerker op het centraal bureau in Lelystad -

“Ze zagen 
snel dat ik 

meer in mijn 
mars had.” 
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Het meten van kwaliteit 
houdt je een spiegel voor
“Als organisatie hechten we veel waarde 
aan de zeggenschap van de cliënten en 
hun familie. We zetten hierop in door onze 
medewerkers te trainen, maar vooral door 
cliënten zelf toe te rusten. We werken met  
de cliënt, niet voor de cliënt. 

Als organisatie willen we laten zien wat 
we doen. Dat we meegaan met onze tijd 
en via zorgtechnologie bijdragen aan de 
zelfredzaamheid van de cliënt. Dat we gezond 
koken en cliënten in beweging krijgen via 
programma’s als Vet Lekker, SuperCool en MOVE. 

In 2018 zijn mooie stappen gezet. Zo hebben 
we alle woon- en dagbestedingslocaties in kaart 
gebracht via een foto van de organisatie. Dat 
doen we komend jaar nog een keer, dan met 
extra focus op de ervaringen van cliënten en 
familie. Kwaliteit van zorg willen we systematisch 
meten, anders heb je er niks aan.

Het meten van kwaliteit houdt je een spiegel 
voor. Je hoort niet alleen hoe wij het doen als 
organisatie, maar vooral wat de cliënten en de 
omgeving vinden. Doen wij het goede voor 
onze cliënten? Het gaat niet om wat wij denken 
dat goed is, maar wat onze cliënten aangeven. 
Daarom combineren wij harde cijfers met 
subjectieve dialoog. 

Zo luisteren we echt en kunnen we aansluiten 
bij de behoeften van cliënten en bij dat wat zij 
belangrijk vinden. Zodat wij waar we kunnen 
waarde toevoegen aan het leven van de cliënt. 
Want samen kunnen we meer.”

-  Afien Spreen, raad van bestuur Triade Vitree - 5

Leeswijzer

Triade richt zich in de ondersteuning van 
cliënten op het toevoegen van waarde  
aan hun leven. Hierbij vragen we ons altijd af 
of we voor cliënten de juiste dingen doen.

Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-
2022 en sluit op de meeste onderdelen 
aan op bestaande werkwijzen binnen de 
organisatie. We laten zien hoe we werken, 
waarbij we gebruik maken van de drie 
bouwstenen:

 1.  Zorgproces rondom de  
individuele cliënt 
Wat is kwaliteit als het gaat om 
cliëntplannen en eigen regie 
van de cliënt? Hoe willen we 
evalueren en toetsen hoe goed 
we het doen? 

 

 2.  Onderzoek naar de ervaringen 
van cliënten 
We kijken naar het vormgeven  
van de analyse van ervaringen  
van cliënten op locatieniveau.  
Wat vinden zij ervan?

 3.  Zelfreflecties in zorgteams 
We denken na over de 
teamreflecties: hoe kunnen we 
teams de juiste ondersteuning 
en input geven om hier zo goed 
mogelijk mee aan de slag te gaan? 

We hebben bewust gekozen voor een 
indeling in cliënt, familie1 en medewerker. 
Dit zijn immers de mensen die samen, op 
welke manier dan ook, te maken hebben 
met kwaliteit van zorg. Voor alles geldt dat 
de focus ligt op leren en verbeteren, want 
kwaliteit van zorg is nooit af: het kan altijd 
beter. Hier zetten we ons dagelijks voor in. 

Kijk, loop, ervaar en lees mee!

Triade, Vitree en Triade Vitree
Per 1 januari 2018 hebben Triade en Vitree de krachten gebundeld,  
met behoud van ieders specialisme en naam. Triade biedt ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een 
psychische stoornis. Vanuit Vitree bieden we jeugdhulp aan kinderen, 
jongeren en gezinnen. Samen zijn we Triade Vitree.

Bij Vitree wordt slechts een zeer klein percentage jeugdhulp geleverd vanuit de Wlz. 
Daarom ligt de focus in dit kwaliteitsverslag vooral op de geleverde zorg vanuit Triade 
en spreken we in dit verslag verder dan ook over Triade.

Onze kijk op zorg

Visie Triade
Triade helpt haar cliënten te ontdekken 
hoeveel ze zelf kunnen. Want zorg maakt 
mensen afhankelijk. Dat willen we niet. Wij 
helpen mensen meer invloed op hun leven 
te krijgen. En zelfstandig te zijn, waar dat 
mogelijk is. Want hoe meer een mens zélf 
kan, hoe beter hij  zich kan ontwikkelen. En 
hoe meer hij2 zichzelf kan zijn. Triade helpt 
haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf 
kunnen. Thuis, op school of bij het werk. 
Dát maakt het leven waardevol.

Triade levert zorg en ondersteuning, zoals 
omschreven in de Wlz, aan mensen met 
een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking al dan niet in combinatie met 
een psychiatrische aandoening. Veelal gaat 
het hier om zorg in natura in de vorm van 
24-uurszorg met verblijf, volledig pakket 
thuis of modulair pakket thuis. Ook bieden 
we geestelijke gezondheidszorg in de  
vorm van beschermd wonen. Daarnaast 
hebben we diverse vormen van 
dagactiviteiten en werk. 

Zo normaal mogelijk leven staat centraal in 
onze werkwijze. De dialoog is daarbij een 
belangrijk middel. Deze wordt niet alleen 
dagelijks gevoerd tussen de cliënt en de 
hulpverlener, maar ook in andere vormen. 
Denk hierbij aan contact met familie, 
vrijwilligers en cliëntenraden, maar ook 
externe partijen als omwonenden, andere 
instellingen en gemeenten.

1 Waar familie staat, mag ook naaste, verwant of informeel netwerk worden gelezen. 2 Waar hij/hem staat, mag ook zij/haar worden gelezen. 

Kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg



7

1. Cliënt
In onze organisatie staat de cliënt centraal. 
Dan volgt dat hij zelf mag beslissen over 
zijn leven. Of toch niet? In de praktijk is 
eigen regie nog niet zo makkelijk. Want 
wat doe je als een cliënt in een t-shirt naar 
buiten wil als het sneeuwt?

Keuzes maken 
We vinden we het belangrijk dat de cliënt 
regie heeft over zijn eigen leven, dat hij 
weet dat hij rechten heeft en wat deze 
rechten zijn. Niet elke cliënt kan echter 
de gevolgen van zijn beslissing overzien. 
In zo’n geval probeert de medewerker te 
helpen, bijvoorbeeld door te laten zien hoe 
koud het is buiten. 

Alsnog ontkom je er soms niet aan dat er 
een keuze gemaakt wordt die jij zelf niet 
zou maken. Soms wil de cliënt alsnog 
in alleen een t-shirt naar buiten en laat 
je hem zelf ervaren hoe koud het is. Of 
niet, bijvoorbeeld als de cliënt een zwakke 
gezondheid heeft. De ‘juiste’ keuze hangt 
altijd af van de cliënt en de situatie. 
Medewerkers stellen hier altijd de cliënt 
centraal door te kijken wie het is, wat de 
behoeften en afspraken zijn en wat iemand 
(aan)kan. 

Door hoe dan ook naast de cliënt te 
blijven staan, kan een medewerker ook 
de behoefte ontdekken die ten grondslag 
ligt aan de keuze van de cliënt. Misschien 
heeft hij wel een jas die kriebelt of wil hij 
de sneeuwvlokjes op zijn huid voelen. 
Door met elkaar in gesprek te blijven kan 
de medewerker samen met de cliënt 
ontdekken hoe dingen in elkaar zitten en 

hoe keuzes op dat moment het beste 
gemaakt kunnen worden.

Cliëntplan
Onder eigen regie verstaan wij dat cliënten 
kwaliteit van bestaan ervaren, ongeacht hun 
beperking. Dat ze waar mogelijk zelf kunnen 
kiezen, zich goed voelen, relaties hebben, 
erbij horen, dingen leren en zich veilig 
voelen. 

In onze organisatie werken we daarom 
met PlanCare, een digitaal cliëntendossier. 
Hier verzamelen we alle informatie, zodat 
het mogelijk is om overal te rapporteren, 
evalueren en bij te sturen. 
Het cliëntplan vormt de basis van de 
dagelijkse zorg en de keuzes die met 
de cliënt worden gemaakt. Hierbij staat 
methodisch werken centraal, wat betekent 
dat we: 
•  Bewust handelen om een bepaald  

doel te bereiken;
•  Systematisch en procesmatig handelen 

volgens een vooraf gesteld plan; 
•  Het plan evalueren en eventueel 

bijstellen. 

De dagelijkse zorg wordt besproken in 
het team, waarbij we de familie en - waar 
mogelijk - de cliënt uitnodigen om aanwezig 
te zijn. Tijdens deze overleggen kijken we 
op basis van het cliëntplan en methodisch 
werken hoe de doelen van de cliënt kunnen 
worden behaald en of we voldoen aan de 
behoeften en wensen van de cliënt. De 
afspraken verwerken we vervolgens in  
een nieuw cliëntplan, dat ook door de  
cliënt wordt ondertekend.

1.1 Eigen regie staat centraal

6
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Reacties van cliënten
Wat zeggen deze cijfers nu eigenlijk? 
Graag laten we onze cliënten aan 
het woord om invulling te geven 
aan bovenstaande resultaten. Lees 
verder over een aantal reacties op de 
verschillende onderdelen van Dit vind 
ik ervan!, van cliënten in inloophuizen 
en dagbesteding tot cliënten met een 
ernstig meervoudige beperking en/of 
moeilijk verstaanbaar gedrag.

 
Sommige cliënten kunnen zelf heel 
goed aangeven wat ze vinden, deze 
reacties zijn door de persoonlijk 
ondersteuners letterlijk overgenomen 
in PlanCare en staan in de ik-
vorm. Sommige cliënten kunnen 
zich moeilijk uitdrukken, hierbij is 
bijvoorbeeld via plaatjes of gebaren 
gewerkt. De reacties staan dan in de 
hij/zij-vorm. 

Hoe ervaren cliënten de zorg die ze van 
Triade ontvangen? Zijn ze tevreden over hun 
kwaliteit van bestaan? En wat zouden ze 
graag anders willen zien? 

Dit vind ik ervan! 
Om antwoord te krijgen op dit soort 
belangrijke vragen werken we bij Triade 
met Dit vind ik ervan! Dit is een instrument 
om met cliënten in gesprek te gaan over 
dingen die zij belangrijk vinden in de zorg- 
en dienstverlening. Dit vind ik ervan! heeft 
de vorm van een onderzoekende dialoog, 
waarbij medewerkers het gesprek met de 
cliënt aangaan zonder aannames te doen 
en/of suggesties, oplossingen, onderwerpen 
aan te dragen. Omdat niets voor de cliënt 
wordt ingevuld, wordt heel duidelijk wat de 
cliënt echt wil. 

Om de medewerkers hierbij te 
ondersteunen krijgen alle persoonlijk 
ondersteuners een training voor Dit vind 
ik ervan! en voor het voeren van zo’n 
onderzoekende dialoog. Ook voor cliënten 
die niet of lastig praten is er een passende 
vorm, genaamd “Ik toon”. Verder is er 
een variant waarbij we in gesprek gaan 
met familie van de cliënt als aanvullende 
informatiebron.

Dit vind ik ervan! wordt minimaal eens per 
jaar afgenomen, maar gebeurt eigenlijk 
het hele jaar door. Bijvoorbeeld als een 
medewerker een spelletje speelt met 
een individuele cliënt of samen in de auto 
zit. Na zo’n gesprek vult de persoonlijk 
ondersteuner een gesprekslijst in, waarin 
aangegeven wordt wat de cliënt heeft 

verteld en graag zou willen. Op basis 
hiervan worden doelen aangemaakt in 
PlanCare, die in het cliëntplan van de cliënt 
komen te staan. Zo werken we echt met de 
cliënt in plaats van voor de cliënt. 

1.2 De mening van cliënten

Oprecht en 
open luisteren
“Ik was geneigd om snel dingen in te 
vullen, maar dankzij de training Dit vind 
ik ervan! heb ik geleerd oprecht en open 
te luisteren en bewust stiltes te laten 
vallen. Door de cliënt rustig te laten 
denken en praten kwam ik erachter dat 
hij graag opnieuw contact wilde leggen 
met zijn vader. Daar hebben samen met 
hem een plan voor opgesteld.”

-  Reactie van een medewerker op het 
evaluatieformulier van de training ‘Dit 
vind ik ervan!’ –

Resultaten Dit vind ik ervan! 2018
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 0% Top  % Goed  % Matig  % Slecht

N=236



Kiezen
“Soms vind ik kiezen moeilijk, dan heb ik hulp nodig van de leiding.”

Opgeruimd
“Ik ben trots op mijn appartement. Ik kan dit zelf opgeruimd houden.”

Begeleiding
“Soms heb ik moeite met begeleiding omdat ik erg op mezelf wil zijn,  

maar de begeleiding soms wel nodig heb.”

Plan
“Ik zou graag meer hulp nodig willen in mijn huishouden. Samen met  

mijn persoonlijk ondersteuner maak ik een plan om dit aan te pakken.”

Goede vrienden
“Ik vind het moeilijk om goede vrienden en vriendinnen te maken. De meeste hebben 
een slechte invloed op mij. Ze willen bijvoorbeeld veel drinken en roken, dit wil ik niet 
altijd. Ik ben al bezig dit te veranderen, want heb al afstand genomen van bepaalde 

mensen. Ik praat hierover open met de begeleiding.”

Op bezoek
“A. is mijn vriend. Hij komt bij mij op bezoek en ik bij hem.”

Even vertellen
“[Cliënt] hoort niet alles goed en wil gehoorapparaatjes gaan uitproberen.  

Daar is ze al mee bezig. Ze wil dit graag even vertellen.”

Mopperen
“Soms kan ik wel een beetje mopperen, dat vind ik wel moeilijk.  

Vaak ga ik dan naar mijn appartement toe om even rustig te worden. 
Ik vind het dan fijn als de begeleiding even later naar mij toe komt.”

“Het 
verzorgen 

van de dieren 
doe ik het 

liefst.”

We mogen meedenken 
over onze nieuwe 
werkplek

“Op de Stekplek maak ik het hok van de 
ezel schoon en zorg ik voor schoon water 
en hooi. Wanneer dat gedaan is, ga ik 
verder met het kippenhok. Als ik tijd 
over heb, zit ik graag bij de jonge dieren 
die net geboren zijn.

Ik heb geen klachten, ik kan eigenlijk 
niets benoemen dat anders of beter 
zou moeten. De begeleiding en onder-
steuning is prima op orde. Wanneer er al 
een keertje iets aan de hand is, ga ik naar 
mijn persoonlijk ondersteuner. Zij geeft 
me advies en helpt. 

De samenwerking met de andere mee-
werkers op de locatie is prettig en 
positief. Natuurlijk heb je met de één 
soms een wat betere klik dan met de 
ander, maar ik heb niets te klagen. Ik ben 
tevreden met mijn leven!

De Stekplek gaat misschien verhuizen 
naar de nieuwe woonwijk Schokkerhoek. 
We mogen meedenken, dus heb ik de 
tip gegeven meer wasbakken aan te 
brengen. We hebben nu één wasbak en 
je moet bijna altijd wachten op je beurt. 
Dat is soms een beetje vervelend.”

-  Hendrica(18), mee-werker op 
dagbesteding/kinderboerderij  
De Stekplek op Urk -

10 11
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In 2018 is aan 1.533 cliënten een 
vorm zorg en ondersteuning geboden. 
Dat bieden we vanuit onze 99 woon- 
en dagbestedingslocaties in Flevoland. 
Daarnaast bieden we ambulante 
vormen van zorg. Zo kunnen we voor 
iedere cliënt zorg en ondersteuning 
op maat leveren, passend bij de eigen 
wensen en mogelijkheden. 

Doelen uit het cliëntplan 
In het cliëntplan worden voor alle cliënten 
individuele doelen gesteld, waar dagelijks 
door de begeleiding en cliënten aan wordt 
gewerkt. Zo kan een cliënt als hoofddoel 
aangeven graag zelf de was te willen 
opvouwen. Soms is dit voor een cliënt 
direct haalbaar, maar vaker wordt gewerkt 
met subdoelen: eerst washandjes en 
handdoeken opvouwen, dan sokken en 
ondergoed, dan broeken en T-shirts. Zo 
werken we stap voor stap toe naar het 
grote(re) doel. 

Zowel hoofd- als subdoelen kunnen 
tussentijds worden geëvalueerd en 
aangevuld, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een gesprek via Dit vind ik ervan! Voor 
alle hoofddoelen wordt in elk geval bij 
de jaarlijkse evaluatie van het cliëntplan 
aangegeven in hoeverre deze zijn bereikt, 
waarna de doelen kunnen worden bijgesteld. 

Binnen onze organisatie werken we met 
de Goal Attainment Scale (GAS) om aan te 
geven in hoeverre doelen zijn bereikt. Voor 
elk doel zijn er vier keuzes:
 
 1.   Het doel is geheel bereikt: Score 2
 2.  Het doel is deels bereikt,  

 er is vooruitgang: Score 1 
 3.  Het doel is stabiel gebleven: Score 0
 4. Het doel is achteruit gegaan: Score -1

In het jaar 2018 zijn 1.234 individuele 
hoofddoelen geëvalueerd en gescoord 
volgens de GAS-schaal, waarvan bijna 70% 
deels of volledig is behaald.

Soms speelt er iets, maar lukt het niet 
om dit samen met de begeleider of 
manager op te lossen. Dan kunnen 
cliënten en familieleden gebruik maken van 
ondersteuning van een klachtenfunctionaris 
of vertrouwenspersoon.

Als je niet tevreden bent 
Als organisatie vinden wij het belangrijk dat 
cliënten en familieleden die niet tevreden 
zijn bij ons terecht kunnen. We zorgen er 
via een folder en onze website voor dat 
informatie rondom de klachtenregeling 
duidelijk, begrijpelijk en vrij toegankelijk is. 
Ook zijn er veel verschillende routes om 
een klacht aan te kaarten, omdat we zo snel 
en zo persoonlijk mogelijk willen oplossen. 
Klachten kunnen worden doorgegeven via 
een medewerker en/of manager, maar ook 
via mail, telefoon of de website. 

In 2018 zijn er 67 klachten ingebracht, 
waarvan verreweg de meeste via een interne 
procedure konden worden afgehandeld. In 
bijna alle gevallen is de situatie hersteld, 
zijn er (nieuwe) afspraken gemaakt en/of 
kan de cliënt en familie zelf verder. In alle 
gevallen geldt dat we kijken hoe we in goed 
vertrouwen met de cliënt en familie verder 
kunnen en hoe we nieuwe onvrede kunnen 
voorkomen. 

Drie klachten zijn doorgestuurd naar een 
onafhankelijke klachtencommissie, waar één 
klacht direct niet ontvankelijk is verklaard. 
Van de andere twee klachten is er één op 
alle punten ongegrond verklaard en één op 
alle punten gegrond. Naar aanleiding van de 
klachten onderzoeken we als organisatie 

wat we hiervan kunnen leren en hoe we een 
dergelijke situatie kunnen voorkomen. De 
verbeteracties worden opgenomen in het 
verbeterregister of in het plan van aanpak 
van een specifieke locatie.

Meldingen
Ondanks de voortdurende afweging van wat 
het beste is voor de cliënt, komt het voor dat 
een cliënt boos wordt of een aanvaring heeft. 

In zo’n geval melden we dit altijd in 
PlanCare, maar belangrijker is dat we 
de situatie samen bespreken, zodat we 
ervan kunnen leren. Daarom is ook altijd 
een gedrags-deskundige aanwezig bij het 
gesprek. Zo kunnen we de situatie met het 
team analyseren en kijken hoe we dit in het 
vervolg anders aanpakken. Verder kan altijd 
een beroep worden gedaan op het team 
nazorg. 

Incidentmeldingen worden ook besproken 
in de managementgesprekken en er 
wordt periodiek een incidentenrapportage 
opgesteld. Hierin worden de incidenten 
geanalyseerd op trends en worden 
verbetermaatregelen opgesteld, die worden 
besproken met de managers, de raad van 
bestuur en (de kwaliteitscommissie van) 
de raad van toezicht. Zo betrekken we alle 
lagen van de organisatie bij het leerproces. 

In 2018 zijn ongeveer 7600 meldingen 
gedaan, iets minder dan in 2017 (8100). 
Dit kan duiden op minder incidenten, 
mogelijk door de inzet van Meerzorg, maar 
kan ook betrekking hebben op de overgang 
naar PlanCare 2.0 in juli 2018, 

1.3 Onze hulp in cijfers 1.4 Cliëntkwesties

 Behaald (2)    
 Vooruitgang (1)   
 Gelijk gebleven (0)
 Achteruitgang (-1)

GAS Scores 2018

49%

25%

20%

6%
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waardoor PlanCare een aantal weken minder 
goed bereikbaar was. Hier is verder geen 
onderzoek naar verricht. 

Het grootste deel van de meldingen 
is gerelateerd aan agressie. Het aantal 
meldingen met betrekking tot medicatie 
is, in tegenstelling tot agressiemeldingen, 
omhoog gegaan in vergelijking tot 2017. 
Eind 2018 is een pilot gedaan met Ncare, 
een elektronische applicatie die zorgt dat de 
medicatielijst altijd up-to-date is en waardoor 
alle afteken-informatie op één punt wordt 
verzameld. Hierdoor willen we het aantal 
meldingen op het gebied van medicatie 
terugdringen. Bij overige meldingen gaat 
het vaak om ondeugdelijk materiaal of 
valincidenten. 

Prismaonderzoek
Soms hebben (bijna-)incidenten grote 
impact, zijn ze complex, of komen ze vaker 
voor op één locatie. Deze incidenten worden 
gemeld aan de inspectie en/of gemeente. 
Ook kan in zo’n geval een onderzoek 
worden ingezet, want goed inzicht leidt tot 
effectieve verbetermaatregelen.

In onze organisatie maken we bij onderzoek 
gebruik van de methode Prisma Light, een 
systematische analyse die inzicht geeft 
in de oorzaken en sub-oorzaken. Het doel 
van een prismaonderzoek is het opsporen 
van leerpunten en verbetermogelijkheden, 
waardoor we herhaling kunnen voorkomen. 
Vermijdbaarheid gaat voor verwijtbaarheid 
en schuld: we gaan met elkaar in gesprek 
om de zorg te verbeteren. 

Het prismateam bestaat een multi-
disciplinaire groep onderzoekers uit 
verschillende lagen van de organisatie 
- bijvoorbeeld een teamcoach, manager 
of gedragsdeskundige - die in wisselende 
samenstellingen worden ingezet. De 
onderzoekers worden zowel intern als extern 
getraind voor hun rol in het prismateam. 

In 2018 zijn bij Triade negen 
prismaonderzoeken uitgevoerd, waarvan 
we er vier hebben doorgestuurd naar 
de inspectie en/of gemeente. De eind-
verslagen van de onderzoeken, inclusief 
verbeterpunten, wordt teruggekoppeld naar 
de betrokkenen en de rest van het team, 
zodat de verbeteracties kunnen worden 
geïmplementeerd.
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Meldingen

“we kwamen 
er samen 
altijd wel 

uit.”

Afspraak is
altijd afspraak
“Ik woon in een woning aan de Bossulaan. 
Wanneer ik vragen of problemen heb, 
zoek ik contact met de medewerkers van 
woonvorm Bossulaan. Ik woon erboven! 

Ik heb goede ervaringen met de 
ondersteuning die ik vanuit Triade 
ontvang. Mijn favoriete begeleider was 
Laetitia, zij heeft mij tien jaar begeleid 
en was de beste ooit: ze was helder 
en duidelijk, afspraak was bij haar altijd 
afspraak. Soms waren er wel eens 
problemen, maar we kwamen er samen 
altijd wel uit.

Soms kan de begeleiding iets beter 
naar ons luisteren. Wanneer we 
ergens tegenaan lopen, verwachten 
we dat medewerkers alert zijn en snel 
reageren. Mijn deurintercom doet het 
nu slecht. Wanneer ik vraag met wie ik 
het genoegen heb, hoor ik niets. Het is 
een probleem met de speaker. Ik heb 
het aan mijn persoonlijk ondersteuner 
doorgegeven en het is aangekaart bij de 
woningstichting, maar ik vind dat het lang 
duurt voor ze komen. Dat is vervelend. 

Op dinsdag en donderdag ga ik naar 
Kleurkracht Print, een dagbesteding- en 
leerwerklocatie die gekoppeld is aan 
de bibliotheek in Emmeloord. Dat is 
erg leuk. De rest van de week doe ik 
boodschappen, kijk ik tv, lees ik een 
boek of ga ik met de regiotaxi naar het 
zwembad. Dat bezorgt me veel plezier en 
ontspanning.”

- Cyril (63), cliënt van locatie Bossulaan 
in Emmeloord - 

15
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Weten cliënten wat hun rechten zijn? Waar 
zouden cliënten over willen meebeslissen, 
zodat ze zich gelukkiger of blijer voelen?

Het zijn vragen waar we dagelijks over 
nadenken, want het is belangrijk dat 
ons beleid en onze regels & afspraken 
aansluiten op dat wat cliënten nodig 
hebben en belangrijk vinden. We moeten 
ze zo maken dat ze ten gunste zijn aan 
de cliënt. 

Hierbij is er verschil tussen zeggenschap 
en medezeggenschap. Bij zeggenschap 
gaat het over het bepalen over het 
eigen leven van de cliënt, en daarmee 
het levensgeluk, terwijl het bij mede-
zeggenschap gaat over samen leven, 
zoals het opstellen van groepsregels om 
goed om te kunnen gaan met andere 
bewoners. 

Zeggenschap
Triade vindt het heel belangrijk dat 
cliënten zeggenschap hebben over 
hun eigen leven, dus werken we hard 
om cliënten sterker en mondiger te 
maken. Zo hebben we geïnvesteerd 
in een projectleider, die binnen het 
project cliëntzeggenschap actief zoekt 
naar cliënten en medewerkers die 
ambassadeur willen zijn rondom het 
onderwerp zeggenschap.

Ook hebben wij het ‘wistjedat?!-team’, 
bestaande uit twee ervaringsdeskundigen: 
cliënten met een verstandelijke beperking. 
Zij geven vanuit cliëntperspectief 

voorlichting over de rechten van de cliënt, 
bijvoorbeeld over hun eigen inbreng op 
het cliëntplan. Het team is zelfs gevraagd 
langs te komen op locaties van een 
andere zorgorganisatie! 

Medezeggenschap
Als het gaat om medezeggenschap 
hebben we binnen Triade een Centrale 
Cliëntenraad (CCR) en vijf lokale 
cliëntenraden. Een tweetal cliëntenraden 
bestaan uit enkel cliënten. Dit is een 
bewuste keuze: het gaat bij ons altijd 
om het cliëntbelang en dat is soms 
tegengesteld aan het belang van familie. 

In sommige gevallen is het echter niet 
mogelijk voor cliënten om deel te nemen 
aan de raad, bijvoorbeeld bij cliënten met 
een ernstig meervoudige beperking. In dit 
geval nodigen we ook verwanten uit om 
deel te nemen aan de cliëntenraad.

Bij alle cliëntenraden geldt dat informele 
zeggenschap ontzettend belangrijk is: 
het meenemen van cliënten in een vroeg 
stadium. Het kost soms veel tijd en uitleg 
als het gaat om moeilijke of abstracte 
processen, maar de uiteindelijke inzichten 
zijn ontzettend waardevol. Zo zijn we 
in Dronten bezig met het opzetten van 
een nieuwe woonlocatie, waarbij we de 
cliënten echt hebben meegenomen in 
het beslissingsproces en ze ook aanwezig 
waren bij de eerste steenlegging.  
Heel bijzonder!

Moreel Beraad
Soms ervaren medewerkers te moeten 
kiezen tussen twee kwaden. Denk aan 
een cliënt die weigert mee te werken aan 
medische onderzoeken. Dwing je dan 
medewerking af bij de cliënt in het belang 
van zijn gezondheid of houd je vast aan 
zijn eigen regie?
 
In zo’n situatie kan een moreel beraad 
helpen. Het doel is niet het verkrijgen 
van een praktische oplossing (dat mag 
natuurlijk wel), maar het verwerven van 
nieuwe inzichten door goed naar elkaar te 
luisteren en oprechte vragen te stellen. 
Hierbij geldt dat alle gesprekspartners 
-waaronder cliënt en familie- gelijkwaardig 
zijn. 

In 2018 hebben we zes moreel beraden 
gehouden, waarbij medewerkers 
aangeven enthousiast te zijn over de 
werkwijze. Binnen Triade hebben we op 
dit moment vijf gespreksleiders -drie 
gedragsdeskundigen, één opleidings-
adviseur en een beleidsadviseur-  
waarvan twee nog in opleiding zijn. 

1.5 (Mede)zeggenschap

Ik breng de discussie op gang

“Toen ik het project cliëntzeggenschap 
opstartte, hoopte ik dat mensen 
enthousiast zouden zijn. Ik had 
niet verwacht dat bijna iedereen 
zou reageren met: “Oh leuk, ik wil 
meedoen!

Ik merk echt dat mensen zich steeds 
meer bewust zijn van het feit dat we 
allemaal ‘gewoon mens’ zijn en dat 
iedereen een stem heeft. 

Het geeft zoveel energie om hier samen 
verder in te komen. Ik stel vragen, maar 
cliënten en medewerkers bedenken alles 
helemaal zelf. Dat is precies wat ik zoek. 
Ik kom niet op locaties om te vertellen 
hoe ze zeggenschap moeten vergroten, 
ik breng de discussie op gang. Dankzij 
ambassadeurs kunnen we op elke 
locatie een netwerk opzetten, waardoor 
de informatie doorgespeeld wordt. 

Ook maak ik een video waarin 
cliënten vertellen wat zeggenschap 
voor hen betekent; waar ze gelukkig 
van worden en waar ze graag over 
willen meebeslissen. Ook vertellen 
medewerkers over het belang van 
zeggenschap. Deze video laten we zien 
in trainingen en teamvergaderingen, 
zodat cliëntzeggenschap echt gedragen 
wordt door de organisatie. Daar gaan we 
zeker resultaat van zien!”

- Shqipe, projectleider cliëntzeggenschap -
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Het is belangrijk dat ieder mens wordt 
uitgedaagd om zich te ontwikkelen 
en daarvoor is het belangrijk vitaal en 
gezond te zijn. Daarom organiseert 
Triade allerlei activiteiten op het gebied 
van sport, cultuur en evenementen. 

Sport en Meedoen 

Ons aanbod aan activiteiten is heel 
divers en iedereen, ongeacht de 
beperking, krijgt de gelegenheid 
om mee te doen. Het meedoen, de 
ontmoetingen, het ‘erbij horen’ draagt 
namelijk veel bij aan het gevoel van 
eigenwaarde en de kwaliteit van leven 
van de cliënt. 

Ons programma SuperCool koppelt 
vrijwilligers aan cliënten, waarna

ze samen wekelijks gaan sporten. 
Bij Vet Lekker!, Koffie & Donuts en 
de Leefstijlscan gaan diëtisten en 
bewegingscoaches op bezoek bij 
locaties. Hier kijken ze naar voeding, 
maar ook hoe we cliënten in hun eigen 
omgeving meer in beweging kunnen 
brengen. 

Maar we organiseren nog veel meer: 
koffiecafés, zangavonden, triatlons, 
maar ook een Motor Activity Training 
Program voor ernstig meervoudig 
gehandicapte cliënten. Of we nu 
spelletjes spelen met de PILLO of 
Moofie, een tovertafel meenemen of  
de zintuigkoffer openen: iedereen  
komt in beweging. Zo ondersteunen  
we kwaliteit van leven. 

1.6 Gezondheid & Veiligheid

SuperCool!

“Een van onze cliënten was 
motorisch vrij beperkt, tot 
hij lid werd van SuperCool. 
Daar werd hij geholpen bij 
het skeeleren, omdat hij 

moeilijk zijn evenwicht kon 
bewaren. Inmiddels skeelert 

en schaatst hij volledig 
zelfstandig!” 

Fruit op tafel

“Dankzij Vet Lekker! is er 
heel wat veranderd op de 

locatie. De inkooplijsten zijn 
totaal omgegooid: we halen 
nu gezondere producten. 
Ook staat er altijd fruit op 
tafel en drinken we water 
in plaats van limonade. 

Er is echt een stuk 
bewustwording gecreëerd.”

Menulijst  
op maat

“Bij Koffie & Donuts konden 
we zelf aangeven waar we 
hulp bij nodig hadden. Zo 
is de diëtiste met cliënten 

naar de supermarkt geweest 
en heeft ze voor de locatie 
een menulijst voor de hele 

maand samengesteld. 
Superfijn!”

- Reacties op de evaluatieformulieren van de Meedoen & Sport activiteiten –

“Alles lijkt 
op zijn plek 
te vallen.”
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Een gouden plak op 
de Special Olympics

“Het sporten en het winnen van 
wedstrijden doen mij goed. Ik ben trots 
en doe steeds meer dingen zelf. Alles 
lijkt op zijn plek te vallen.

In 2018 heb ik hard getraind om mijn 
droom waar te maken: een medaille 
winnen tijdens de Special Olympic 
World Games in maart 2019. Ik heb in 
Dubai meegedaan aan het open water 
zwemmen: 1.500 meter in zee. Ook 
heb ik in het 25-meterbad de 800 meter 
gezwommen en deed ik mee met de 4x 
100 meter wisselestafette.

Ik vond het spannend, maar keek er ook 
heel erg naar uit. Mijn ouders zijn bewust 
in Nederland gebleven, zodat ik verder 
kon werken aan mijn zelfstandigheid. Ik 
ben ontzettend trots op de gouden plak 
die ik heb gehaald op de 800 meter. De 
concurrentie was heel sterk. Ik had niet 
verwacht een medaille te pakken

Het was een geweldig avontuur. De 
bevolking in Dubai was heel enthousiast, 
heel vriendelijk. Maar ik ga er echt niet 
wonen. De kat was ook heel blij dat ik 
weer thuis was. Op de dagbesteding 
waren ze fantastisch: wanneer ik eerder 
weg moest om te trainen, mocht dat. Ik 
heb heel veel medewerking en support 
gekregen. Ik had het niet beter kunnen 
wensen.” 

-  Annemieke, cliënt van dagbesteding / 
kinderboerderij De Stekplek -



“Als ervarings-
deskundige kan 

ik zinvolle 
tips geven.”

Ik ben gelukkig hier

“Ik ben er op een harde manier achter 
gekomen hoe ik met schizofrenie 
om moet gaan, toch ben ik gelukkig 
geworden.

Op m’n 42e kreeg ik mijn indicatie, ik 
dacht dat ik voorzitter van de Europese 
economie was. Gelukkig hoefde ik geen 
maanden te wachten op hulp. 

Ik woon nu bij Triade. De ondersteuning 
die van hen ontvang is geweldig. 
Wanneer ik geen medicatie gebruik, 
ga ik stemmen horen. Gelukkig heb 
ik medicatie die niet sedeert en kan 
ik veel dingen ondernemen. Zo werk 
ik als adviseur en geef ik adviezen op 
bestuurlijk vlak. Ik werk het liefste thuis, 
omdat ik slecht tegen veel mensen om 
me heen kan en structuur heel belangrijk 
is voor mij. 

Ik ben gelukkig hier. Ik woon op een 
schitterend wooncomplex en wil graag 
dat er meer woonvormen komen 
voor jonge mensen met schizofrenie. 
Ik ondersteun dat proces graag 
met adviezen, dat is mijn vak. Als 
ervaringsdeskundige kan ik zinvolle tips 
geven. 

Of er dingen beter zouden kunnen? Nou 
ja, ik zou wel wat vaker willen golfen. En 
ik wil graag ondersteuning bij de aanvraag 
van een lidmaatschap voor een Europese 
denktank. Daar kan mijn persoonlijk 
ondersteuner mij bij helpen.  Het moet 
niet, maar het mag. Niets moet!”

-  Martijn (63), client beschermd wonen 
(GGZ), locatie Kick Wilstraplantsoen 
Almere -

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
& medicatie
Binnen de methode Triple C staat het 
bevorderen van samenwerking tussen 
mensen met ernstig probleemgedrag en 
hun omgeving centraal. Hierbij kijken we 
niet naar het probleemgedrag, maar naar  
wde competenties en mogelijkheden van  
een persoon. 

Bij Triade proberen we in alle gevallen de 
cliënt een succeservaring op te laten doen, 
bijvoorbeeld door de situatie om te buigen. 
Dit staat echter averechts tegenover het 
begrip vrijheidsbeperkende middelen 
(VBM): hoe gaan we hiermee om?

Bij Triade proberen we VBM’s tot 
een minimum te beperken, omdat 
gedragsmedicatie, deurmelders of sloten 
op deuren vaak niet uitnodigen tot een 
verandering in gedrag. Soms zijn we echter 
nog niet zo ver in een team. Het afbouwen 
van VBM’s vergt bewustwording en een 

andere manier van denken en handelen. 
We doen veel om onze teams te faciliteren 
bij dit proces, omdat we zien dat er 
verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Al 
onze medewerkers volgen (extra) trainingen 
en ontvangen persoonlijke coaching bij het 
inspelen op de wensen en behoeften van 
de cliënt. 

Begin 2018 hebben we verder een pilot 
gedaan met Ncare, een applicatie die 
de AVG-arts de mogelijkheid biedt om 
elektronisch recepten voor te schrijven. Ook 
kunnen medewerkers zien welke medicatie 
cliënten gebruiken en de juiste medicatie 
uitgeven. De pilot was succesvol, onder
andere omdat de medicatie altijd up-to-date 
is en alle aftekeninformatie op één punt 
wordt verzameld. In het najaar is Ncare op 
nog een aantal locaties ingevoerd, zodat 
Ncare in 2019 over de hele organisatie zal 
zijn uitgerold. 

2120
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Nieuwe vorm van Meerzorg 
Een grotere tevredenheid onder ouders, 
meer zelfvertrouwen bij begeleiders en 
een lager ziekteverzuim. Dat zijn de mooie 
resultaten van een nieuwe vorm van 
Meerzorg. 

Meerzorg3 bestaat uit extra budget voor 
cliënten met extreme zorgbehoefte. Bij 
Triade zijn we in 2015 begonnen met 
proeftuinen Meerzorg, waarbij we voor een 
groep cliënten tegelijk Meerzorg aanvragen. 
Door Meerzorg voor een hele groep aan 
te vragen, hoeven we minder uren te 
besteden aan de administratie. Daarnaast 
kunnen we hierdoor de context betrekken 
bij de invulling van de Meerzorgmiddelen. 

Zo hadden we de vrijheid met ouders 
te kijken wat zij belangrijk vonden voor 
hun zoon of dochter, bijvoorbeeld meer 
interactie met de maatschappij. Door de 
nieuwe Meerzorg-aanpak konden we een 
recycle route starten, waarbij cliënten 
glas, papier en plastic ophalen in de 
omgeving. Dit levert meer interactie met 
buurtbewoners op. Die komen nu zelfs 
op feestdagen op de zorglocaties langs. 
De nieuwe aanpak leidt ook tot grotere 
tevredenheid van ouders, omdat ze zich nu 
gehoord voelen en mee kunnen praten.

De veiligheid van de begeleiders is 
eveneens belangrijk: we kunnen nu 
middelen inzetten voor extra scholing en 
intervisie, waardoor medewerkers meer 
handvatten en advies krijgen aangereikt en 
meer zelfvertrouwen krijgen. Zo kunnen ze
ook betere begeleiding bieden aan de 

cliënten. Triade had vier doelen gesteld 
voor de proeftuin met groepsmeerzorg: 
een zinvolle daginvulling, een warmere 
woonomgeving, het actiever betrekken van 
het netwerk van de cliënt en een woning 
zonder fixaties (in noodsituaties vastbinden 
van cliënten). We zijn ontzettend trots dat 
deze stuk voor stuk zijn behaald.

  3Bron: Meerzorgbeleid 2019 voor zorgkantoren, opgesteld door ZN, CCE & VGN.

Vrijheid en vertrouwen

“Het zorgkantoor en het centrum 
voor consultatie en expertise (CCE) 
geven ons nu veel meer vrijheid en 
vertrouwen bij de inzet van Meerzorg. 
We worden nu als de professionals 
gezien die weten wat er nodig is. Dat is 
heel fijn. Voorheen lag de nadruk vooral 
op toetsing en verantwoording van het 
budget. 

Nu wordt de context waarin de 
cliënt leeft echt meegenomen bij 
Meerzorgtrajecten. In plaats van dat 
we cliënten van de ene naar de andere 
plek verhuizen en elkaar dan aankijken 
waarom het probleemgedrag blijft, 
kijken we nu veel meer naar wat er 
nodig is in de eigen omgeving van de 
cliënt.”

-  Guido, gedragsdeskundige van 
locatie met cliënten met moeilijk 
verstaanbaar gedrag - 

Technologie is niet meer weg te denken 
uit onze huidige maatschappij. Of toch 
wel? Is de zorg niet zo ingericht dat we het 
liever zonder technologie blijven doen? 
Gewoon handen aan het bed? 

Mensenwerk ondersteunen 
Bij Triade geloven we dat cliënten meer 
centraal staan als ze zelf kunnen bepalen 
wanneer ze hulp nodig hebben. We 
ondersteunen ons mensenwerk daarom 

waar mogelijk met technologie, zodat we 
cliënten blij kunnen maken en medewerkers 
hun werk met plezier blijven doen. 

We maken gebruik van bewezen 
technologieën binnen de sector, zoals 
beeldzorg, maar ook kijken we naar out-
of-the-box oplossingen die niet zo voor 
de hand liggen. Iedere cliënt is immers 
anders. Zo maken we het verschil in de 
dagelijkse zorg. 

1.7 Zorgtechnologie

“Gamen is in de huidige maatschappij 
niet meer weg te denken. Hiervoor is 
echter wel een goed functionerende 
motoriek nodig, iets wat bij onze 
cliënten soms mist.

Daarom zijn we sinds kort de trotse 
eigenaar van PILLO: een spelcomputer 
met kussens als game controller. De 

kussens kunnen per cliënt worden 
ingesteld, zodat ze kunnen spelen door 
zacht op het kussen te drukken of er juist 
hard op te slaan. Er zijn diverse spellen op 
verschillende niveaus ontwikkeld, zodat 
iedereen kan spelen. Ontzettend leuk!”

- Erwin, medewerker Zorgtechnologie 
& Innovatie -

Iedereen kan spelen
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 Dit gaat goed

•  De cliënt ervaart eigen regie binnen de 
ondersteuning en heeft vertrouwen in de 
medewerkers. 

•  Cliënten voelen zich thuis op de locatie: 
ze voelen zich gezien in hun behoefte 
en waarderen de nabijheid van hun 
begeleiders. 

•  We introduceerden Dit vind ik ervan! en 
hebben hierdoor waardevolle informatie 
ontvangen. Omdat niets voor de cliënt 
wordt ingevuld, wordt heel duidelijk 
wat de cliënt echt wil. Ook reageren 
medewerkers, cliënten en familie positief. 

•  Er is geïnvesteerd in training voor 
medewerkers, vooral met de methode 
Triple C. Hierdoor begrijpen medewerkers 
beter wat iemand vraagt als hij reageert 
zoals hij reageert, waardoor ze kunnen 
inspelen en zorg kunnen bieden waardoor 
de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

•  Voor alle cliënten is er een passende 
manier om in beweging te komen. Er 
worden activiteiten georganiseerd en 
er is aandacht voor gezond eten en de 
gezondheid van cliënten. Ook worden 
nieuwe vormen van zorgtechnologie 
getest en in gebruik genomen. 

•  Veel cliënten hebben een zinvolle 
daginvulling die goed bij hen past, onder 
andere dankzij de inzet van vrijwilligers. 

  Van werken op een kinderboerderij, een 
sociale onderneming of restaurant  
 tot zwemmen, fitness of meedoen 
aan de aangepaste triatlon: er zijn veel 
mogelijkheden. 

 

 Dit kan beter

•  De uitkomsten van Dit vind ik ervan! 
mogen meer leidend zijn in de dagelijkse 
praktijk. Hiervoor is het belangrijk de 
uitkomsten rechtstreeks en zo snel 
mogelijk in PlanCare – en dus het 
cliëntplan – op te nemen, zodat de 
cliënten hun feedback en doelen ook 
terugzien. 

•  Het verlenen van zorg en ondersteuning 
zonder vrijheidsbeperkende maatregelen is 
soms lastig. Het blijft mensenwerk. 

•  We zijn goed op weg met de inzet 
van technologie om het mensenwerk 
te ondersteunen, maar er zijn nog 
mogelijkheden die we niet benutten. We 
willen zorgtechnologie graag meer op de 
voorgrond zetten. 

•  Niet alle cliënten hebben dagbesteding 
die echt goed bij hen past of deze is ver 
van huis. We willen graag dat alle cliënten 
dichtbij huis een goede plek hebben. 

“Samen verder: deze kreet houdt in dat 
zowel cliënt als organisatie niet zonder 
elkaar kunnen. Maar ook dat we samen 
steeds verder komen.

2018 was een turbulent jaar voor zowel de 
organisatie als de centrale cliëntenraad. 
Van de ene op de andere dag adviseer je 
niet alleen over gehandicaptenzorg, maar 
ook over jeugdzorg, en ben je in gesprek 
met niet één, maar twee bestuurders. Het 
zijn veel veranderingen voor de organisatie, 
een symbiose die niet binnen een jaar 
afgerond is.

Positief zijn wij over de wijze van ‘meten’ 
van de tevredenheid van cliënten. De 
centrale cliëntenraad heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de keuze van Dat vind ik 
ervan!, een onderzoeksinstrument waarin 
begeleiders de dialoog aangaan met 
cliënten.

Medezeggenschap is van groot belang 
in een organisatie waar de cliënt centraal 
wordt gesteld, omdat het een middel 
is om gehoord te worden. Er zijn goede 
stappen gezet, maar wij gaan voor meer 
en beter. Een organisatie die luistert naar 
zijn cliënten kan daar alleen maar beter 
van worden, want zoals de titel van dit 
kwaliteitsverslag al zegt: samen kunnen we 
meer.”

Wim Leusink, voorzitter centrale 
cliëntenraad (CCR) Triade Vitree

Aandachtspunten Meer en beter met elkaar
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2. FAMILIE & 
VERWANTEN
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Ouders en familie hebben een speciale 
en unieke plek in het leven van 
cliënten. Daarom investeren we in de 
dialoog, want de inbreng van ouders 
en familie is waardevol en onmisbaar. 
Met deze samenwerking kunnen we 
zorg verlenen die is afgestemd op de 
behoefte van de cliënt.

Ouderbetrokkenheid 
Op de locaties worden cliënten en 
familieleden uitgenodigd voor het 
bespreken en evalueren van het 
jaarlijkse cliëntplan. Vaak gaan locaties 
echter nog een stapje verder:

•   Op locatie Gelderse Hout in 
Lelystad, waar zorg wordt 
verleend aan cliënten met 
moeilijk verstaanbaar gedrag, 
worden ouders uitgenodigd in de 
teamvergadering. 

•  Op locatie Schoener B in Lelystad, 
waar ondersteuning wordt geboden 
aan cliënten met een ernstig 
meervoudige beperking, worden 
ouders actief betrokken bij het 
‘Goed Leven’-gesprek’. Hierin gaan 
ouders en begeleiders samen in 
gesprek over wie de cliënt is en wat 
passende zorg inhoudt voor deze 
cliënt.

•  Op locatie Bachweg 21 in Almere, 
waar jongeren met een ernstig 
meervoudige beperking wonen, 
nemen ouders een belangrijke 
plaats in.

Familienet
Als een medewerker onverwachts belt, 
dan is het vaak niet om te vertellen dat 
hij met de cliënt gezellig een spelletje 
heeft gespeeld, maar omdat er iets mis 
is gegaan. Niet zo leuk, dus werken wij 
op steeds meer locaties met Familienet 
om juist de fijne berichten te delen. 

Via Familienet kunnen medewerkers 
snel, laagdrempelig en veilig 
berichten, foto’s, video’s, documenten 
en een agenda delen. 

Zo worden leuke, gewone en/of 
alledaagse dingen op de locatie 
gedeeld, bijvoorbeeld foto’s van een 
uitje naar het bos of samen koken. 
Ook kunnen familieleden worden 
uitgenodigd voor een overleg en 
kunnen ze reageren of online hun 
mening geven. 

Dankzij Familienet kan iedereen 
makkelijk op de hoogte gehouden 
worden, verbetert de samenwerking 
en is de zorg nog beter afgestemd op 
de cliënt. Daar gaan we voor!

2.1 Betrokkenheid
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“Onze dochter Lisanne was een mooie 
blozende baby, een gezond meisje. Het 
eerste jaar verliep nagenoeg rimpelloos. 
Ruim na haar tweede verjaardag kwam 
de diagnose: Syndroom van Rett. Alle 
vaardigheden die ze in de eerste periode 
van haar leven had opgebouwd, raakte 
ze kwijt. Zo werd ze een meisje met een 
ernstig meervoudige beperking.

Binnen ons gezin veranderde er niet 
zoveel. We hebben twee andere kinderen 
en Lisanne bleef ons mooie dochtertje 
en zusje. We accepteerden het zoals het 
was. 
Toen Lisanne drie was ging ze naar de 
Paddestoel, nu Kinderbehandelcentrum 
Emmeloord. Het was best lastig de 
zorg uit handen te geven, ineens 
gingen allerlei mensen zich met de zorg 
bemoeien. Ik weet nog goed dat we te 
maken kregen met een maatschappelijk 
werker. Nog eentje die zich met ons gezin 
wilde bemoeien. ‘We kunnen het zelf 
wel’, zei ik. Later ben ik de begeleiding 
als een warm bad gaan ervaren.

Toen Lisanne bijna veertien was, ging ze  
uit huis. Dat was geen leuke periode. 
Loslaten waren we natuurlijk wel gewend, 
we hebben ook twee andere kinderen  
die hun eigen weg gaan. Maar Lisanne  
loslaten is wel van een heel andere orde!
Via een andere cliënt in de groep (en 
z’n moeder) kwam woonvorm de Oester 
op ons pad. Ik ben er eerst koffie gaan 
drinken om de sfeer te proeven. Als het 
maar goed voelt, en dat was zo. Lisanne 
heeft een gevoelige antenne voor sfeer, 
wat dat betreft lijkt ze op mij. Ik haal in 
dat verband ons artsenbezoek in Zwolle 
nog wel eens aan. Bij binnenkomst gaat 
de arts eerst naar Lisanne om haar te 
begroeten, bij vertrek net zo. Lisanne 
voelt dat. Ze voelt als de mensen echt in 
haar geloven, dat voelen wij ook.

Ze heeft nu een tablet die werkt met 
oogcontact. Zo kan Lisanne vertellen 
en meedoen. Ze kan zich nu uiten, ik 
heb wat dat betreft al sterke staaltjes 
meegemaakt. De mening van Lisanne 
doet ertoe. 
Soms heb ik het idee dat er wat teveel 
teamwisselingen zijn, maar ik vermoed 
dat wij ons daar meer zorgen over maken 
dan Lisanne. Het programma is een 
goede mix van activiteiten en rust. Mijn 
tip? Beloof niet teveel. Mensen roepen 
soms snel wat in hun enthousiasme en 
doen beloftes waar vervolgens niet altijd 
veel van terecht komt. 

Lisanne hoort er helemaal bij, ook al 
woont ze niet meer thuis. Het is een 
mooie meid om te zien, met een hoog 
‘aaibaarheidsgehalte’. Het bijzondere van 
de mensen van Peppelrode en de Oester 
is dat ze daarin geen onderscheid maken, 
iedereen krijgt evenveel aandacht en 
liefde. Zo mooi!”

-  Corrie over haar dochter Lisanne (19) 
met een ernstig meervoudige beperking - 

Iedereen heeft behoefte aan mensen om 
zich heen; aan input, warmte, contact, 
vriendelijkheid en verbondenheid. En hoe 
leuk de medewerkers van Triade ook zijn, 
zij horen niet bij het informele netwerk. 
Wie dan wel? 

Inzet vrijwilligers
We vinden we het heel belangrijk dat 
onze cliënten gezien worden, dat 
ze onderdeel zijn van onze sociale 
samenleving. De meeste cliënten zijn 
echter niet in staat om zelf contacten te 
onderhouden. Vooral het contact met 
vrienden, buren of andere mensen is 
lastig, terwijl deze juist heel waardevol 
zijn voor kwaliteit van leven. 

Daarom ondersteunen we onze cliënten 
bij het onderhouden van contacten, 
bijvoorbeeld door te helpen met bellen, 
het schrijven van een kaartje of het 
begeleiden van momenten samen. 
Daarnaast zoeken we naar vrijwilligers 
die 1-op-1 als maatje of in een groep 
activiteiten willen ondernemen met onze 
cliënten. Verrijkend voor beide kanten!

2.2  Versterken 
 informeel netwerk

Een stukje ontspanning

“Als vrijwilliger heb ik al van alles gedaan met cliënten: 
samen een wandeling maken, een kopje koffie drinken 
op het terras, helpen met boodschappen doen of als 
extra ondersteuning naast de begeleiding mee naar de 
markt of op een ‘echt’ uitje.  

Het is een stukje ontspanning, lekker informeel. Het is 
fijn om te merken dat de cliënten blij zijn als ik er ben, 
daar kan ik erg gelukkig van worden.”

- Leny, vrijwilliger Triade -
29



“Er mag best 
wat meer 

respect komen 
voor deze 
mensen.”

“Op het Gelderse Hout woont een 
uitdagende doelgroep. Ik vind het een 
voorrecht me in te mogen zetten voor 
deze mensen en ze te ondersteunen 
een zo normaal mogelijk leven te leiden. 
Het is een gezellige omgeving met drie 
woningen en dagbesteding. Een aantal 
cliënten heeft hier ook hun daginvulling, 
sommigen wat verderop. 

Ik zit op woning 2 en ben nog lang niet 
van alles op de hoogte, er valt nog veel  
te ontdekken hier. Ik heb een 
aantal dagen op de andere groepen 
meegelopen om iedereen wat beter te 
leren kennen en uit te vogelen waar ik 
het beste tot m’n recht kom.

Op deze locatie heb je een behoorlijk 
aantal vaardigheden en competenties 
nodig. Ik vind compassie en empathie 
belangrijk, de drive om cliënten te 
begrijpen. Wat hebben ze nodig, wat 
zijn de behoeftes. Voor de buitenwereld 
is dit een MVG locatie; er wordt op een 
bepaalde manier naar deze doelgroep 
gekeken. Ik begrijp dat best, maar vind 
het lang niet altijd terecht. Veel mensen 
vinden het contact met deze doelgroep 
eng, een ‘ver van m’n bed show’. Dat 
hoeft niet, ik vind dat jammer.

Ik geniet van de contacten met de 
medewerkers. We hebben een leuk team, 
leuke collega’s. Voor mij is dit een echte 

carrièreswitch, van veiligheid naar zorg. 
Het werkt alleen maar als je het echt wil 
en goed gemotiveerd bent. Het is een 
uitdaging. Ik ben nu 57 en kan prima 
leren. Het komt helemaal goed, maar het 
is niet niks. Mensen zouden eens moeten 
zien wat er achter de schermen allemaal 
aan werk verzet wordt om de cliënten 
een goed leven te bieden. Ik heb veel 
respect voor m’n collega’s. Ze hebben me 
fantastisch geholpen. Er mag best wat 
meer respect komen voor deze mensen, 
het werk wordt sterk onderschat.

Met ingang van 1 maart 2019 ben ik 
officieel in dienst gekomen. Ik ben iemand 
die graag dingen oppakt en organiseert. 
Wat Triade anders zou moeten doen? Ik 
zou het niet weten, ze hebben mij prima 
ondersteuning geboden. Ik zou het wel fijn 
vinden om de collega’s ook zo af en toe in 
een andere setting te ontmoeten en leren 
kennen. Een keer per maand bij elkaar 
zitten ofzo en onder het genot van een 
pilsje dingen met elkaar uitwisselen. 

Mijn passie is koken, experimenteren 
vooral. Hier kook ik ‘basis’, er is niet echt 
tijd om speciale dingen te doen. Verder 
lees ik veel en hou ik van de natuur. Zo 
af en toe zie je hier herten rondlopen, 
prachtig.”

-  Paul (57), gaat in 2019 van vrijwilliger 
naar vaste medewerker bij Triade -30

Van vrijwilliger naar medewerker

31
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 Dit gaat goed

•  Het netwerk van de cliënt wordt zoveel 
mogelijk betrokken in de zorg: ze zijn 
waar mogelijk aanwezig bij besprekingen 
en evaluaties en er wordt gepraat over 
hoe de familie nog meer betrokken kan 
worden en wat de medewerkers hierin 
kunnen betekenen. 

•  Door familienet wordt het netwerk op 
de hoogte gehouden van wat er op 
de locatie gebeurt en hoort en ziet de 
familie veel meer dan alleen de 
bijzonderheden. 

•  Er is een groot netwerk aan vrijwilligers 
dat zich inzet voor onze cliënten, ook 
voor cliënten met weinig betrokken 
familie. Dit biedt meerwaarde aan de 
cliënten, er kan veel!

Dit kan beter

•  De familie kan nog meer betrokken 
worden in de (uitvoering van de) zorg. 
We moeten nog meer en vaker de 
dialoog aangaan en onderzoeken hoe het 
netwerk rondom een cliënt functioneert, 
om hier adequaat op in te spelen.

•  We moeten voorzichtig zijn met in ons 
enthousiasme dingen beloven die we 
vervolgens niet na kunnen komen, dit 
schaadt het vertrouwen van cliënt en 
familie. We moeten onze afspraken 
nakomen. 

•  Het netwerk van cliënten is vaak beperkt 
en het onderhouden hiervan is erg lastig. 
Cliënten worden door medewerkers 
geholpen, bijvoorbeeld door het koppelen 
aan vrijwilligers. We willen echter nog 
meer doen om de band tussen cliënt, 
familie en netwerk te versterken, 
hiervoor zoeken we de juiste wijze.  

Aandachtspunten

“Toen ik het verslag zag dacht ik: hadden we 
vorig jaar al een kwaliteitsverslag? Natuurlijk 
wel, maar niet in deze vorm. Dit is echt een 
verhalend verslag. 

In verhalen vang je dingen die niet in 
cijfers uitgedrukt kunnen worden, zoals 
het belang van een dagritme. Of een cliënt 
die vertelt soms graag iets alleen te willen 
doen, omdat het in een groep te onrustig 
is. Het zijn vaak juist deze kleine zaken die 
bepalend zijn in de kwaliteit van het leven 
van de cliënt.

Het is duidelijk dat onze cliënt centraal staat, 
zowel in de zorg als in dit verslag. Familie 
en verwanten spelen echter een belangrijke 
rol in het leven van de cliënt. Als je oog 
hebt voor de familie, dan wordt de driehoek 
tussen cliënt, familie en medewerker 
versterkt: een belangrijke pijler voor het 
bieden van goede zorg. Het meer betrekken 
van familie en verwanten is dan ook een 
aandachtspunt voor volgend jaar.  

Daarnaast is het belangrijk na te denken 
over de toekomst van medewerkers in de 
zorg. Het is belangrijk dat medewerkers 
deskundig zijn, maar even zo belangrijk dat 
zij het naar hun zin hebben bij Triade Vitree. 
Het gaat om kwaliteit van werk, zowel voor 
medewerkers als voor de vele vrijwilligers. 
Dat komt iedereen ten goede.”

Patricia Esveld, raad van toezicht  
  Triade Vitree

Aandacht voor familie 
en verwanten



3. Medewerker
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Centraal in onze zorgvisie staat dat 
medewerkers ondersteuning bieden 
in samenwerking en dialoog met 
de cliënt. Het netwerk van de cliënt 
neemt een belangrijke plaats in en 
wordt betrokken bij de ondersteuning 
van de cliënt, onder andere in het 
aanspreken van de cliënt op de eigen 
mogelijkheden. Medewerkers hebben 
hierin een coachende rol.

Ondersteuning in dialoog 
met de cliënt
In de relatie tussen de cliënt, zijn 
familie en Triade staan drie vragen 
centraal:
1.  Wat wil de cliënt bereiken?
2.  Waarmee gaat de cliënt zelf aan de 

slag om dit te bereiken?
3. Hoe kan Triade dit ondersteunen?

Het antwoord op de eerste vraag is te 
vinden in het cliëntplan van de cliënt. 
De tweede vraag wordt uitgewerkt in 
hoofddoelen en werkdoelen en de 
derde vraag in het werkplan. Om dit 
te vertalen in dagelijkse zorgpraktijk 
werkt Triade met vijf methodieken.

Op al onze locaties wordt met één van 
onderstaande methodieken gewerkt. 
Hiertoe worden alle medewerkers 
geschoold, gecoacht en geëvalueerd. 
Kenmerkend voor alle methodieken 
is dat de eigen regie en keuzevrijheid 
van de cliënt worden versterkt en de 
eigen kracht wordt benut.

35

3.1 Onze methodieken

Liefde en passie als basis

“Ik voel me thuis 
op deze MVG-
locatie.  
Ik houd van de 
uitdaging, geen 
dag is hetzelfde 
en dat maakt 
het werk zo 
aantrekkelijk.

Natuurlijk is er af en toe sprake van 
gedragsproblematiek, maar ik word blij 
wanneer ik zie dat kleine dingen soms 

groot succes brengen. We proberen 
hier altijd de mens achter het gedrag te 
zoeken en te leren kennen. Liefde en 
passie vormen wat mij betreft de basis. 
We hebben een jonge club, zijn lekker 
actief en krijgen de ruimte om dingen 
te ondernemen. Je moet je mannetje 
durven staan, maar je krijgt er veel voor 
terug.”

-  Tiemetje, medewerker Espelerweg in 
Emmeloord, een locatie voor cliënten 
met moeilijk verstaanbaar gedrag -
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Triple C
Triple C is een methodiek die wordt gebruikt 
bij mensen met een verstandelijke beperking 
en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). 
Uitgangspunt binnen deze methodiek is 
dat gedrag sterk wordt bepaald door de 
omstandigheden waarin een persoon leeft. 
Een normale, menswaardige omgeving 
nodigt uit tot normaal menselijk gedrag. In 
de ondersteuning van de cliënt ligt de focus 
dan ook op het herstel van het gewone leven 
en niet op het problematische gedrag. De 
begeleider biedt de cliënt hierin constant 
houvast.

LACCS (voorheen Vlaskamp)
De methode LACCS (lichamelijk welbevinden, 
alertheid, contact, communicatie en stimu-
lerende tijdsbesteding) is een methodiek 
ontwikkeld voor de ondersteuning van 
mensen met een ernstige verstandelijke en 
lichamelijke beperking. Uitgangspunt binnen 
deze methodiek is dat ook mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking invloed 
willen en kunnen uitoefenen op hun eigen 
leven. Dit is alleen mogelijk als er een goede 
relatie is tussen die persoon en de mensen 
in zijn omgeving. Omdat mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking zich niet of 
moeilijk door middel van taal kunnen uiten, 
zijn zij voor de betekenisverlening van hun 
gedrag afhankelijk van mensen die hen goed 
kennen. In de ondersteuning van mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking is 
dan ook een grote rol weggelegd voor ouders 
en familie die de persoon goed kennen.

Linksom of rechtsom

“Wat je nodig hebt om met de doelgroep 
met moeilijk verstaanbaar gedrag 
(MVG) te werken? In ieder geval geduld, 
creativiteit en het vermogen mee te 
bewegen met de cliënten. Je moet er 
ook een beetje voor in de wieg gelegd 
zijn. Je redt het niet met ‘zo doen we 
het hier altijd’ en ‘dit zijn de afspraken’. 
Onverzettelijkheid en door weten te 
pakken zijn eigenschappen die hier van 
pas komen. Geen dag is hetzelfde, dat 
maakt het zo uitdagend.

Ik ben blij wanneer de cliënten een 
goede dag hebben gehad en we de 
doelen van de dag hebben gehaald. Dat 
kan linksom of rechtsom, dat bedoelen 
we met meebewegen.”

- Amber & Fagner, medewerkers 
activiteitencentrum Ankerpad in Espel -

Het goede leven

“Toen ik anderhalf jaar geleden op 
deze locatie voor ernstig meervoudig 
beperkte (EMB) cliënten begon, was dat 
best wel lastig. Gaandeweg ontdekte 
ik hoe je gedrag kunt ‘lezen’, de LACCS 
methodiek was daarbij van grote waarde. 
Het goede leven, ieder op zijn of haar 
eigen manier. Dat wil ik cliënten geven, 
daarbij wil ik ze ondersteunen.”

- Mariëtte, begeleider op een locatie 
voor ernstig meervoudig gehandicapte 
cliënten –

BOL/EIM
De methode Begeleid Ontdekkend  
Leren / Eigen Initiatief Model (BOL/
EIM) is ontwikkeld voor mensen met 
een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. De kern van de methode 
is dat de begeleider cliënten leert zelf 
na te denken en grip te krijgen op hun 
eigen leven. Hiertoe is het vooral en 
als eerste belangrijk dat de begeleider 
zich bezint op de manier waarop hij 
instructies geeft aan cliënten.

Rehabilitatie en herstel
In de methode rehabilitatie en herstel 
staat het eigen herstel van de cliënt 
centraal. Onder herstel wordt het 
actief accepteren van de beperking 
verstaan: niet berusten in de 
kwetsbaarheden  
die de beperking met zich meebrengt,  
maar uitgaan van de mogelijkheden 
die er wel zijn.

Gezin Centraal
De methode Gezin Centraal is een 
methodiek gericht op de begeleiding 
van gezinnen. Uitgangspunt binnen 
deze methodiek is dat de vragen, 
mogelijkheden en behoeften van de 
cliënt centraal staan. Gezinsleden 
worden gestimuleerd de regie van hun 
leven weer in eigen hand te nemen. 
De begeleider is geen adviseur, 
maar stimuleert de cliënt zelf op 
zoek te gaan naar oplossingen. De 
gezinsleden worden nadrukkelijk 
betrokken bij de begeleiding.

Soms moet je je aanpak 
helemaal omgooien
“Werken in de zorg is verantwoordelijk werk. Cliënten 
inspireren mij en houden mij bij de les. 

Het vraagt wel wat van je inlevingsvermogen om het 
‘van de muur trekken van gordijnen’ te zien als moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Zo kijken we als hulpverleners 
naar handelingen van cliënten die we niet begrijpen, 
maar waarmee ze ons wel iets duidelijk proberen te 
maken. Wat dat is? Dat is aan ons om uit te zoeken. 
Ik houd van dat uitzoeken, van die uitdaging. Waarom 
vertoont iemand bepaald gedrag?

Op de vorige dagbesteding kwam een vaste cliënt. Een 
wat oudere man met niet aangeboren hersenletsel. 
Tijdens de taxirit terug naar zijn woonlocatie begon hij 
ongewenst gedrag te vertonen. Wij begrepen er niets 
van, hoe kon deze man zo los gaan op de terugweg? 
Na het uitpluizen van zijn dossier en rapporten zag ik 
het patroon. Hij was oververmoeid en overprikkeld, dat 
triggerde zijn opvliegerige houding. We vonden een 
dagbesteding dichter bij zijn woning en het gaat nu veel 
beter met hem.

Soms moet je je aanpak helemaal omgooien. Dat 
brengt een ingecalculeerd risico met zich mee en 
vraagt om een super alerte houding. Maar als we een 
doorbraak bereiken is onze missie geslaagd.” 

-  Lindy, persoonlijk ondersteuner op een locatie voor 
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag -
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Triade werkt met medewerkers die passie 
hebben voor de zorg, die respect hebben 
voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen 
voor hun werk. Medewerkers die keuzes 
mogen, kunnen en durven maken. Om dit 
mogelijk te maken moeten we met elkaar 
in gesprek gaan en blijven. 

Medewerkerstevredenheid 
Een medewerkersonderzoek (MO) is hier 
een mooi middel voor. Door de rode en 
groene cijfers is snel te zien wat we als 
organisatie goed doen, maar ook wat 
er nog beter moet. En dat is voer voor 
teamoverleggen. 

Bij Triade voerden we in 2017 een 
medewerkersonderzoek uit en zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe ronde in 
voorjaar 2019 uitgezet. Wat uit het vorige 
onderzoek naar voren kwam is dat onze 
medewerkers betrokken zijn. Dit is een 
belangrijk uitgangspunt om te zorgen dat 
medewerkers zich ontwikkelen en leren.

Ook werd duidelijk dat er nog winst 
te behalen is op het gebied van 
werkdruk. Naar aanleiding hiervan zijn 
werkdrukgelden beschikbaar gesteld, 
waarbij medewerkers zelf een voorstel 
konden indienen om hun gevoel van 
werkdruk te verlagen. In 2018 zijn met 
deze gelden een heel aantal voorstellen 
gerealiseerd, zoals een nieuw ingerichte 
kantoorruimte. 

Gehoord & Gezien

“In 2018 zijn we gestart met 
maandelijkse rondetafelgesprekken 
tussen ons [de bestuurders] en 
medewerkers van locaties. Hierbij gaat 
het om tijd maken voor elkaar, elkaar 
leren kennen, verhalen vertellen, 
kunnen mopperen, maar ook successen 
delen. Heel fijn om zo met elkaar in 
gesprek te zijn!

Het is bewust een bijeenkomst in een 
klein en besloten gezelschap. Zo kunnen 
we ieder de gelegenheid geven eigen 
vragen te stellen en ervaringen te 
delen.”

-  Afien Spreen & Paul van der Linden, 
raad van bestuur Triade Vitree - 

3.2 Ervaringen

De medewerkers van Triade werken  
hard aan verbetering. Ze willen altijd weten 
hoe ze aan de behoeften van cliënten 
tegemoet kunnen komen en hoe ze cliënten 
zelf beslissingen kunnen laten nemen. Dit 
is soms heel lastig, gezien het complexe 
gedrag van veel cliënten. Wanneer grijp je 
wel of niet in? 

Leren binnen teams 
Onze cliënten laten vaak complex, 
ingewikkeld gedrag zien, waar bijna nooit 
een standaard antwoord voor is. Dat is lastig, 
maar dat maakt het werk ook zo ontzettend 
leuk. Als het nodig is, dan trekken we bij een 
ingewikkelde situatie alles uit de kast. 
De eerste stap is een teamoverleg, 

waarbij we met de gedragsdeskundige en 
soms de manager de casus bespreken. 
Daarnaast brengen we dit soort casussen 
in bij het multidisciplinair overleg, 
waarbij een uitgebreider team van 
deskundigen aanwezig is, zoals een AVG 
(Arts Verstandelijk Gehandicapten) of 
paramedicus. Daar leren we van voor een 
volgende keer. 

Komen we er dan nog niet uit of zijn we 
nog niet tevreden met de voorgestelde 
aanpak, dan kunnen we een beroep doen 
op een consulterend psychiater, een 
extern expertiseteam van het Centrum 
voor Consultatie en Expertise (CCE) of het 
crisisinterventieteam. We geven niet op.

In 2018 is Triade Vitree gestart met een 
nieuw traject om de kwaliteit van zorg in 
beeld te brengen en zo te verbeteren. We 
maken hierbij gebruik van locatiescans, 
aan de hand van de normen van het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 
de scans worden alle locaties zorgvuldig 

beoordeeld door de manager, het team 
en – waar mogelijk – cliënten en familie. 
Het is hiermee een mooi instrument 
om zicht te houden op de actuele stand 
van zaken. Ook hebben we de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd in 2018 over 
de uitkomsten geïnformeerd.

3.3 Lerend vermogen

Hackathon levert ‘out-of-the box’ oplossing

Kwaliteit in beeld brengen

“Medewerkers in de zorg doen vaak elke 
dag hetzelfde omdat we dat gewend zijn. 
We zien het probleem en denken dat het 
niet op te lossen is. Je vraagt je af, kan 
het anders?

Tijdens een Hackathon zit je een paar 
intensieve dag(del)en samen met een 
multidisciplinair team van begeleiders, 

cliënten en mensen uit het bedrijfsleven. 
Hierdoor vlieg je problemen heel anders 
aan, waardoor er een out-of-the-box 
oplossing uitkomt. Deze methode werkt 
voor alle afdelingen, van financiën tot 
intake. Heel inspirerend!”

-  Erwin, medewerker zorgtechnologie & 
innovatie -
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Het maakt mij gelukkig cliënten te zien groeien
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Teamcoaching
Teams zijn een belangrijke basis, want de 
mensen in het team zijn het kapitaal van 
onze organisatie. Als de mensen in het 
team zich goed voelen, dan leveren ze 
goede zorg en ondersteuning aan onze 
cliënten. 

Het werk op locatie is vaak intensief, dus  
is het belangrijk dat je als team goed op 
elkaar bent ingespeeld. Helaas gebeurt 
het wel eens dat een team elkaar kwijt is, 
ondanks alle inzet en betrokkenheid. Een 
teamoverleg werkt dan niet, dat is immers 
gericht op de cliënten en de inhoud van 
het werk. 

Bij Triade bieden we daarom teamcoaching 
aan, waarbij we kijken naar het functioneren 
van het team. Soms schakelen we hierbij 
een HR-adviseur in of betrekken we andere 
collega’s om doelgericht aan een bepaald 
thema te werken. Uitgangspunt is altijd 
dat cliënten geen hinder ervaren van het 
functioneren van een team. 

Teamreflectie 
Voor de teamreflecties in het kader van 
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
hadden de teams de vrijheid. De keuze van 
thema’s, de uitvoering en de vormgeving 
was geheel aan hen. Dat zorgt voor een 
divers beeld.

Van maart tot december 2018 hebben 56 
teams een teamreflectie ingevuld, waarbij 
elk team de reflectie op geheel eigen 
wijze heeft ingevuld. Sommige hebben het 
zelfstandig gedaan, anderen hebben hulp

gevraagd van een manager, gedragskundige 
of coach. Soms is de uitwerking paginalang, 
soms heel summier. Maar voor elke reflectie 
geldt dat met zorg is gekeken naar de 
ontwikkelingen. 

Hieronder een verdeling van de gekozen 
reflectieonderwerpen per team, waarbij 
de meeste teams meer dan één thema 
hebben behandeld. In vergelijking tot 
vorig jaar zijn er een stuk meer teams 
die een eigen thema hebben ingebracht: 
van 6 naar 16 teams. De meest gekozen 
eigen thema’s waren communicatie en het 
netwerk van de cliënt. 

“Ik begon ooit als stagiaire op de woning 
aan de Pilotenweg in Emmeloord. Daarna 
ben ik flexwerk gaan doen. Tijdens die 
periode ontdekte ik dat de functie van 
persoonlijk ondersteuner mij aansprak. 
Tien jaar geleden kwam er een functie 
vrij in Dronten en binnenkort ben ik 
twaalf-en-een-half jaar in dienst.

We hebben veertien bewoners, verdeeld 
over twee groepen. Ik ben persoonlijk 
ondersteuner van zeven cliënten, onder 
andere met het Down syndroom. Mijn 
collega werkt aan de andere kant, daar 
is de zorgcomponent belangrijk. Zij 
ondersteunt cliënten met epilepsie en 
diabetes.

Er zijn de afgelopen jaren veel 
wisselingen in ons cliëntenbestand 
geweest, maar ik werk hier met 
ontzettend veel plezier. Soms word ik wel 
eens moe van alle handtekeningen die 
gezet moeten worden, alle registraties 
die best veel tijd vragen. Apotheek, 
inluisteren, continu dat registreren. 
Gelukkig is daar de laatste tijd wel het 
een en ander in veranderd, dat is fijn.

Het maakt mij gelukkig om te zien dat 

onze cliënten groeien. We werken met 
de BOL/EIM methodiek en dat levert 
resultaat op. Dingen die tien jaar geleden 
niet lukten, lukken nu wel. Geweldig 
om te zien. Soms zijn het ogenschijnlijk 
kleine dingen: zelf je brood smeren, 
naar de winkel gaan, jezelf verstaanbaar 
maken met behulp van pictogrammen. 
Topdingen.

Wat er beter kan? Ik mis het stukje 
doorontwikkelen. Na persoonlijk 
ondersteuner lijkt er qua groei verder niet 
zoveel meer mogelijk. We werken hier 
niet met functies als teamleider. Op een 
gegeven moment loop je dus vast en 
dat vind ik wel jammer. Qua opleidingen 
biedt Triade wel voldoende aan, al moet 
je soms een beetje zoeken. 

We gaan verhuizen naar nieuwbouw 
Vermiljoen in Dronten. Iedereen verheugt 
zich daarop. Misschien dat die nieuwbouw 
ook wel mogelijkheden biedt om de zaak 
wat anders in te richten!”

-  Caroline, persoonlijk ondersteuner 
woonlocatie Mergelland in Dronten, een 
woning voor cliënten met een lichte tot 
matige verstandelijke beperking -

 Zorgplan  

 Veilige zorg 

 Competenties  

 Relatie cliënt / mw 

 Eigen thema

Gekozen reflectieonderwerpen

22%

21%

20%

22%

15%
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Hoewel de uitvoering en vormgeving vrij 
stond, is wel gevraagd of elk team zich 
per thema een rapportcijfer wilde geven. 
Zo is een mooie mix van cijfermatige 
en inhoudelijke gegevens ontstaan. 
Hieronder de gemiddelde rapportcijfers 
per thema:

De cijfers liggen dicht bij elkaar, maar 
gemiddeld vinden teams zichzelf het 
sterkst in de relatie tussen cliënt en 
medewerker. Hier zijn we trots op, want 
dit past bij de visie van de organisatie: 
samen kunnen we meer. 

Wat gaat goed, wat kan beter? 
Binnen elk thema zijn zowel mooie als 
leerzame ervaringen gedeeld. 

Veilige zorg
Als het gaat om veilige zorg geven 
medewerkers aan elkaar aan te spreken, 
direct actie te ondernemen bij incidenten, 
de afspraken uit werkinstructies goed op 
te volgen en bij ambulante zorg goede en 
directe afspraken te maken over veiligheid. 
Wel wordt gevraagd om goede verlichting 
op de (buiten)terreinen, snellere back-
up bij agressie, BHV-cursussen en meer 
informatie over de omgang met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.

Competenties medewerkers
Medewerkers voelen zich competent: er 
worden regelmatig bijscholingen gegeven, 
het werken met taakhouders gaat goed 
en ze durven hulp te vragen. Wel zouden 
teams graag meer betrokkenheid van 
gedragsdeskundigen zien en zijn wensen 
gekomen voor extra scholing over o.a. 
rouw, autisme en hechting, psychiatrie en 
omgang met andere culturen.

Zorgplan
De teams geven aan te werken volgens 
de voorgeschreven methodiek, de doelen 
in het cliëntplan te evalueren en hierop 
te rapporteren en de cliënt en zijn familie 
goed te betrekken in het opstellen en 
evalueren van het cliëntplan. Er is nog 
een slag te slaan op de grote hoeveelheid 
afspraken, die hierdoor lastig te onthouden 
zijn. Ook verloopt de communicatie tussen 
wonen en dagbesteding nog niet optimaal. 

Zorgplan 7

Veilige zorg 7,3

Competenties medewerkers 7,6

Relatie cliënt & medewerker 7,7

Eigen thema 7,3

Kwaliteit relatie tussen cliënt & 
medewerker
De cliënten en medewerkers geven aan 
een band van vertrouwen te hebben: 
cliënten voelen zich veilig, vertrouwen 
de medewerkers en hebben eigen regie, 
onder andere doordat ze betrokken 
worden bij hun eigen zorgplan. Wel kan er 
meer aandacht worden besteed aan het 
betrekken van het netwerk en zouden ze 
graag zien dat er meer tijd is voor de cliënt. 

 

Hoe nu verder? 
Alle (organisatiebrede) verbeterpunten 
worden per thema door de manager 
en gedragsdeskundige besproken in 
het teamoverleg. Medewerkers kunnen 
aangeven of de verbeterpunten voor hen 
van toepassing zijn, waarna deze worden 
opgenomen in een locatiegebonden 
verbeterplan. 

Sommige punten kunnen echter niet 
door de teams zelf worden veranderd. 
Een aantal verbeterpunten is daarom 
direct opgepakt door de betreffende 
ondersteunende dienst. 
De overige verbeterpunten worden 
besproken in het managementoverleg, 
waarna de taken worden verdeeld en 
plannen worden opgesteld. 

Alle verbeteracties binnen de organisatie 
worden gemonitord door het team 
Kwaliteit & Beleid. Deze werkwijze heeft in 
2017 al mooie resultaten opgeleverd: waar 
het thema veiligheid in de teamreflecties 
destijds gedomineerd werd door vragen 

over medicatie, brandveiligheid en 
legionella, zijn deze goed opgelost  
en komen ze in 2018 nergens meer 
naar voren.

Trainingen
We willen als organisatie de best mogelijke 
zorg en ondersteuning bieden, gericht op 
de behoefte van de cliënt. Dit maken we 
concreet door bij alles de vraag te stellen: 
“Wat willen cliënten om een goed leven  
te leiden?” 

Het antwoord hierop verschilt per cliënt en 
is onderhevig aan verandering. Vandaag 
wil de cliënt misschien heel iets anders 
dan morgen. Het is dan ook een cyclisch 
proces dat maatwerk vereist en waar de 
teams continu mee bezig zijn door het 
stellen van vragen, het luisteren naar 
antwoorden en het ondersteunen van de 
cliënt. Hiervoor moeten medewerkers 
scherp zijn én te blijven. Om ze hierbij 
te helpen zetten we scholing, training, 
zelfreflectie, overleg en coaching in. 

Het (bij)scholen van medewerkers 
in bijvoorbeeld Triple C is ontzettend 
belangrijk, omdat ze het in de vezels 
moeten krijgen. Ze moeten bij alles 
Triple C ademen en het vanuit de visie 
handen en voeten geven. Als een cliënt 
gespannen is, vallen medewerkers vanuit 
stress soms terug in oude patronen, 
terwijl het juist dan extra belangrijk is 
vanuit een Triple C visie te reageren en  
te handelen. 
Bij een (follow-up) training bespreken we 
vaak casuïstiek, waarbij we elke mede-
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werker de vraag stellen: “Wat doe je in 
deze situatie?”. Ook oefenen we heel 
bewust met het naspelen van lastige 
situaties, zodat medewerkers zich 
bewust worden van hun eigen handelen 
en actie-reactie patronen in stressvolle 
situaties. Dit bewustzijn helpt om niet 
direct te vervallen in de stressreactie 
en altijd in verbinding te blijven met 
de cliënt. Als organisatie gaan we een 

onvoorwaardelijke relatie aan met de cliënt, 
maar zeker ook met de medewerkers. 
We zijn ons bewust van de impact van 
moeilijke en stressvolle situaties op de 
werkvloer en willen het team hierbij blijven 
ondersteunen. Weerbaarheidstraining is 
dan ook een vast onderdeel van de Triple 
C training, waarbij ook specifiek focus ligt 
op handelingsverlegenheid en mentale 
weerbaarheid.

Inspelen op cliëntvragen
“Op de locatie hebben we een cliënt die nogal breed gebouwd is. Zijn verstandelijke en 
sociaal-emotionele ontwikkeling ligt echter op een heel laag niveau. In de training leerden 
medewerkers om dit lage niveau te begrijpen, zodat ze beter zien wat de cliënt vraagt 
of duidelijk probeert te maken door de manier van reageren. Als we hierop inspelen, 
leveren we zorg waardoor de cliënt zich verder kan ontwikkelen.”

Anders kijken
“Je merkt dat medewerkers in de basis anders gaan kijken naar cliënten. Na een incident 
realiseren ze zich ineens dat het heel anders had kunnen gaan als zij op een andere 
manier hadden gereageerd. Ze kijken nu naar wat ze zelf kunnen doen om signalen van 
cliënten op te vangen en daar op een goede manier op te reageren. Zo mooi!” 

-  Reacties op het evaluatieformulier van de training Triple C & Weerbaarheid -

Ook mensen met een verstandelijke 
beperking willen bij voorkeur zo gewoon 
mogelijk wonen, midden in de samenleving. 
Daarom kiezen we als organisatie bewust 
voor locaties in normale woonwijken.

Buurtbewoners 
Voor een goede samenwerking en 
communicatie met de buurt is het 
belangrijk de buurtbewoners goed en 
tijdig in te lichten. Zo kwamen er in 
2018 concreet plannen op tafel voor 
het bouwen van zorgwoningen aan de 
Sieradenweg in Almere. Hiervoor werd 
een informatiebijeenkomst georganiseerd, 
waarbij ruim 50 buurtbewoners aanwezig 
waren. Er werden vragen gesteld en zorgen 
gedeeld, maar de nieuwe bewoners werden 
door een aantal mensen ook alvast welkom 
geheten. 

Een paar maanden later is de 
reserveringsbijeenkomst getekend, 
waarna de ontwerpfase kon beginnen. 
Hierin worden de aandachtspunten 
meegenomen die tijdens de informatie-
avond zijn aangedragen. Zodra er zicht is op 
een eerste ontwerp wordt deze wederom 
gedeeld met de bewoners, zodat zij 
betrokken blijven bij het proces en 
zich gehoord voelen. Zo bouwen we aan een 
goede samenwerking.

Maar juist ook op bestaande locaties wordt 
bewust geïnvesteerd in een goede relatie 
met de buurt. Op locatie Schoener in 
Lelystad, waar voornamelijk cliënten met 
een (ernstig) meervoudige beperking 
wonen, wordt elk jaar samen met de buurt

het Schoenerfeest georganiseerd. Op het 
Karveel, waar onder andere cliënten met  
GGZ problematiek wonen, zijn twee
buurtbewoners betrokken als vrijwilliger op 
de locatie. En op het Gelderse Hout, een 
locatie voor moeilijk verstaanbaar gedrag, 
halen de cliënten vuilnis en plastic op in het 
naastgelegen Oostrandpark. Zo ontstaan er 
mooie contacten tussen de buurtbewoners 
en cliënten. 

In Almere en de Noordoostpolder worden 
jaarlijks de voorjaarsmarkt en kerstmarkt 
georganiseerd door de MMM Zorgboerderij 
en Kleurkracht, beide sociale onder-
nemingen. Leuk voor de cliënten, maar 
zeker net zo leuk voor de bezoekers! 

3.4 Buurt
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 “We zaten niet te springen toen we 
hoorden dat er in onze straat verstandelijk 
gehandicapten zouden komen te wonen. 
Als je mag kiezen wil je toch liever ‘gewone’ 
buren. Het zorgde voor een hoop onrust 
in de wijk, er is toch wel veel onbekend 
over wat een verstandelijke beperking 
nou precies is en wat het effect is op de 
omgeving.

Tijdens de informatieavond was veel 
openheid, ruimte voor het stellen van vragen 
en uiten van onrust. Een medewerker van 
Triade legde meer uit over de beperking van 
de toekomstige bewoners, maar vertelde 
vooral ook wat zij nog wel kunnen. Ook 
kregen aanwezigen inzicht in hoe Triade deze 
groep cliënten begeleidt bij het zelfstandig 
wonen. Er werd een contactpersoon 

voor vragen van de buurt aangesteld. We 
konden hem altijd bellen als we nog wat 
wilden weten. Ik heb die later nog een keer 
aangesproken, dat haalde wel de grootste 
onrust weg bij mij.

We zijn inmiddels ruim vijf jaar verder en 
als buurt moeten we concluderen dat we 
eigenlijk helemaal geen overlast hebben. 
Het is zelfs gezelliger in de wijk. De aanloop 
in de buurtwinkel is toegenomen, er is 
meer sociale interactie en het voelt goed 
dat er op de woonlocatie 24 uur per dag 
begeleiding voor de cliënten aanwezig is. Er 
zijn ook goede contacten met de bewoners; 
sommige omwonenden zijn zelfs vrijwilliger 
geworden!”

- Aziza, buurtbewoonster Almere -

Het is zelfs gezelliger in de wijk
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Als organisatie staan we er niet alleen voor, 
maar werken we samen met gemeenten, 
werk- en opleidingsinstellingen, zieken-
huizen, huisartsenposten en andere 
zorgorganisaties. Want samen kunnen  
we meer. 

Ketenpartners 
Als het gaat om het belang van de cliënt, 
dan is het logisch dat we investeren in 
een goede en nauwe samenwerking met 
de huisartsenpost of spoedeisende hulp 
om snelle en adequate medische zorg te 
garanderen. 

Met de dreigende sluiting van de 
ziekenhuisfunctie in Lelystad in 2018 
hebben we ons dan ook hard gemaakt voor 
cliënten. We strijden voor eigen regie voor 
onze cliënten, zodat zij hun eigen leven 
kunnen leiden, met hulp van een goede en 
bereikbare zorgketen om hen heen.

Bij Triade willen we echter meer. Zo maken 
we deel uit van Zorgpartners Flevoland 
(ZPF) voor de pilot Resource op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg. 
Het gaat specifiek om cliënten die in hun 
leven afwisselend binnen de GGD, GGZ, 
verslavings- en/of gehandicaptenzorg in 
zorg zijn. Gezamenlijk wordt gekeken waar 
de cliënt op welk moment het beste (mee) 
geholpen kan worden en hoe de cliënt in 
de regie kan blijven. 

Naast deze mooie initiatieven willen we aan 
onze cliënten (die dat willen en kunnen) de 
mogelijkheid bieden onderwijs te volgen op 
MBO niveau en een praktijkdiploma te 

halen. Hiermee worden jongeren met een 
beperking meer economisch zelfstandig, 
krijgen ze een betere positie in de 
maatschappij en groeit hun gevoel van 
eigenwaarde. 

In 2018 hebben we een pilot gedaan 
voor het behalen van het zogenaamde 
Boris-certificaat vanuit Tante Truus, 
een horecaonderneming in Almere. 
De reacties waren erg positief, dus 
werken we samen met Pro Almere 
en de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) 
om per cliënt een maatwerktraject aan 
te bieden.

3.5 Samenwerking

Geestelijk opgeladen

“Lichamelijk ben ik stuk, maar geestelijk 
ben ik opgeladen. Ik heb meer geleerd 
dan ik ooit had kunnen denken.”

-  Kees, cliënt medewerker van 
horecaonderneming Tante Truus - 
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 Dit gaat goed

•  Er is aandacht voor de invloed van 
cliënten op hun eigen leven: ze worden 
betrokken bij het cliëntplan, maar ook 
zien medewerkers steeds meer in hoe 
belangrijk het is om cliënten zelf keuzes 
te laten maken. 

•  Op elke locatie is een weloverwegen 
keuze gemaakt voor een bepaalde 
methodiek, waarvoor de medewerkers 
training ontvangen. Ook wordt elk 
kwartaal geëvalueerd in een multi-
disciplinair overleg, onder andere 
over mogelijke vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 

•  Er is aandacht voor de ontwikkeling van 
ondersteuning op maat. Medewerkers 
zijn enthousiast en geïnspireerd, onder 
andere door de proeftuinen Meerzorg en 
het stimuleren van creatief en out-of-the-
box denken. 

•  De meeste teams zetten zich volledig 
in om er voor hun cliënten te zijn en 
hun vertrouwen waar te maken. Er is 
samenspel in zorg en ondersteuning en 
wederzijds vertrouwen. 

•  Er wordt positief gereageerd op de 
teamvisitaties: teams kunnen elkaar 
helpen bij problemen en samen verder 
komen. Ook voelen ze zich gesteund 
omdat ze ervaren er niet alleen voor te 
staan. 

 Dit kan beter

•  Nog niet iedereen heeft evenveel 
praktische kennis van de methodieken 
die op de locaties worden gebruikt, 
zoals Triple C of LACCS. Er kan nog meer 
worden ingezet op scholing in de praktijk 
en het bespreken van beeldvorming: 
wie is een cliënt, welk gedrag hoort bij 
zijn niveau, wat wil hij zeggen met dit 
gedrag? 

•  Afspraken en verbeterpunten in 
de samenwerking tussen cliënt en 
medewerkers worden nog wel eens 
uit het zicht verloren. Soms door 
wisselingen in het team, soms door 
werkdruk, soms door een gebrek aan 
overzicht of prioritering.

•  Een minder hoge doorstroom van 
personeel zou bevorderlijk zijn, zowel 
voor een goede borging van de 
trainingen, coaching en informatie als 
continuïteit voor de cliënt.

 
•  Teams zouden vaker zelf het initiatief 

kunnen nemen en bij elkaar komen, bij 
elkaar kijken en elkaar verder helpen, 
wellicht met behulp van een duwtje in de 
rug door ondersteunende diensten. 

•  Deskundigheidsbevordering en 
verdieping van de kennis. Teams geven 
aan graag kennis en kunde te willen 
integreren en op te zoek zijn naar extra 
trainingen, onder andere op het gebied 
van rouw en autisme & hechting.

•  Binnen de organisatie gaan sommige 
processen nogal log of traag, niet in de 
laatste plaats door systemen die niet 
altijd doen wat ze moeten doen of niet 
gebruiksvriendelijk zijn.

•  Het is soms lastig te werken aan de 
doelen in de cliëntplannen en deze bij  
te werken, onder andere door de 
overgang naar het nieuwe PlanCare  
en de waan van de dag op locatie. 

 

Aandachtspunten
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“2018 was een jaar van hard werken, van 
vallen en opstaan. Dit ging soms gepaard 
met frustratie. Inmiddels lijken we de focus 
weer op vooruit te hebben. Dat gaat niet 
altijd even makkelijk of vanzelf, maar we 
maken mooie stappen. 

Veel van deze stappen zijn terug te vinden 
in dit kwaliteitsrapport. Het is een levendig 
rapport met mooie ervaringen van cliënten. 
Dat bevestigt voor mij dat we oog en 
aandacht hebben voor de cliënten. 

Natuurlijk kan het altijd beter. We blijven 
kritisch kijken naar wat beter kan en hoe 
we onze zorg steeds gestructureerder en 
aansluitender kunnen krijgen. Daar ligt 
onze kracht, maar ook onze uitdaging. 

In 2019 hoop ik dat we verder gaan 
bouwen en dat medewerkers weer in 
hun kracht komen te staan. Zij zijn het 
instrument van de zorg. In het fusiejaar 
hebben we de medewerkers wat minder 
goed verzorgd, terwijl ze keihard hebben 
gewerkt. Ik hoop dat dit komend jaar wordt 
beloond en dat er meer rust komt in de 
organisatie. Dat verdient iedereen.”

Ronald Muller, voorzitter 
Ondernemingsraad Triade Vitree

Focus op vooruit

“Ik werk sinds 2005 bij Triade en heb een 
vast contract. Ik heb fijne collega’s en een 
leuke baan. Iedere dag is anders. Soms is 
er heel veel werk, soms wat minder. Ik kom 
vriendelijke mensen tegen en ik word op de 
markt begroet door mensen van mijn werk. 

Mijn ochtend begint met koffie: ik controleer 
de koffiezetapparaten, spoel ze schoon, 
verwissel de maalhuisjes en zorg voor de 
juiste koffiemaling. Ook kijk ik wat er nog 
nodig is: dat haal ik op voor de aanvulronde. 

Daarna zijn de vitrinekasten aan de beurt. Ik 
zorg voor voldoende fris, kaas, vleeswaren, 
melkproducten en pers verse jus d’orange. 
Dan ga ik de volgende koffieronde doen, 
zodat alles goed aangevuld blijft. 

Wat er beter kan? Er blijft zo af en toe 

rommel in de verschillende ruimtes achter. 
Koffie- en theekopjes die niet opgeruimd 
worden of kopjes die nog halfvol koffie 
zitten.
Dat is soms best wel vervelend. Vanwege 
m’n oogziekte kan ik wat minder goed zien 
en grijp ik met regelmaat in nog half gevulde 
koffiekopjes. Mijn tip zou zijn: hou het netjes.

In mijn vrije tijd luister ik muziek, zowel 
Surinaamse als oud-Hollandse liedjes vind 
ik erg leuk. Ik probeer eens per week naar 
de boulevard in Harderwijk te gaan. Dat is 
een mooie plek om uit te waaien en tot rust 
te komen. Ik zit goed in m’n vel en heb het 
naar mijn zin bij Triade!”

-  Prashant (34), medewerker van het 
keukenteam van het centraal bureau van 
Triade –

Ik heb het naar mijn zin bij Triade!
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4. Samen verder
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In dit kwaliteitsverslag hebben we 
beschreven wat we als organisatie 
aan zorg leveren binnen de drie 
bouwstenen van het kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg: het zorgproces 
rondom de individuele cliënt, 
cliëntervaringen en de werking van de 
teamreflecties. Het verslag zien we dan 
ook als een belangrijk instrument voor 
zelfevaluatie.

Reflectie Adforto
Het is een bewuste keuze van de raad 
van bestuur de reflectie niet enkel 
op basis van het kwaliteitsverslag in 
te zetten, maar gedurende heel het 
jaar 2018, om zo toetsing op kwaliteit 
structureel vorm te geven. Deze 
toetsing en reflectie is uitgevoerd door 
twee externe deskundigen, dr. Peter 
Nouwens en dr. Hank van Geffen van  
adviesbureau Adforto.

Op meerdere momenten in het 
jaar hebben zij de kwaliteit van het 
zorgproces rondom de individuele cliënt 
bekeken en beoordeeld, waarna hier 
met de raad van bestuur, medewerkers 
en overige stakeholders uitgebreid op 
is gereflecteerd. Op basis van deze 
reflectie zijn gerichte bijsturingsacties 
ingezet op alle niveaus binnen de 
organisatie. 

Het startpunt viel samen met 
de organisatiebrede ‘foto’: een 
locatiespecifieke reflectie, gericht op 
de thema’s persoonsgerichte zorg, 

deskundige zorgverlener en sturen 
op kwaliteit. De foto en bijbehorende 
verbeterplannen zijn vanuit Adforto 
scherp beoordeeld, waarna deze op 
basis van de ontvangen adviezen zijn 
aangescherpt. 

Vervolgens is Adforto in gesprek 
geweest over de aandachtspunten 
en verbeteracties bij vier specifieke 
locaties, waarbij intensief is gesproken 
met cliënten en verwanten over hun 
ervaringen. Ook is gereflecteerd 
met individuele medewerkers, 
gedragsdeskundigen, zorginhoudelijke 
en ondersteunende staf en de 
raad van bestuur. Op basis hiervan 
zijn de aandachtspunten binnen 
de (bestaande) verbeterplannen 
aangescherpt en geprioriteerd.

Over het hele jaar 2018 is het thema 
‘verbinden en bewegen’ meegegeven 
vanuit Adforto: medewerkers 
betrekken bij verandering, een 
heldere koers uitzetten en daaraan 
vasthouden. Op basis hiervan zijn 
verbeterteams met medewerkers 
op locatie opgestart. Deze worden 
ondersteund door een vitale 
coalitie op management-/ en 
gedragsdeskundigenniveau die 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
aansturing van verbeterslagen op 
de locaties. De vitale coalitie wordt 
verder vormgegeven in 2019 en is 
gericht op het vormgeven van de 
organisatorische randvoorwaarden, 
zoals juiste implementatie van 
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Triple C, cliëntprofielen en implementatie 
van additionele vormen van behandeling. 

Adforto heeft in 2018 ook een 
inhoudelijk beeld gevormd van de 
incidentonderzoeken. Naar aanleiding 
van de analyse en adviezen hierover zijn 
zijn in samenwerking met adviesbureau 
Van Montfoort stappen gezet richting 
ontwikkeling in de kwaliteit van onderzoek 
en rapportage – onder andere door in te 
zetten op gerichte trainingen voor het 
gehele prismateam – en een nieuwe 
inrichting van de incidentorganisatie  
binnen Triade Vitree.

Een kwaliteitsrapport op basis van verhalen, 
ervaringen en gegevens: het benadrukt dat 
kwaliteit van ons allemaal is. 

Speerpunten 2019

•  Het afnemen van cliëntervaringsonderzoek 
Dit vind ik ervan! bij alle cliënten. De 
uitkomsten hiervan moeten beter zichtbaar 
zijn in de cliëntplannen en meer als 
leidraad dienen in de dagelijkse praktijk.

•  Structureel werken aan de doelen van 
de cliënt, afspraken nakomen, zinvolle 
dagbesteding dicht bij huis voor alle 
cliënten, versterken van het netwerk 
van de cliënt, medezeggenschap op alle 
niveaus stimuleren.

•  Een goede implementatie van de 
verschillende methodieken op de locaties, 
goede samenwerking tussen medewerkers 
en cliënt, leren en ontwikkelen met 
elkaar, eigenaarschap, inzetten op 
zorgtechnologie.

•  Goed werkende systemen, aandacht voor 
het werven en behouden van medewerkers, 
verzuim voorkomen en een betere borging 
van de verbeteracties en -processen, onder 
andere door inzet van team Kwaliteit bij de 
monitoring van verbeteracties.

•  Samenwerking en communicatie binnen 
de hele organisatie: leren en ontwikkelen 
met elkaar, profileren, naar buiten 
treden, goede taakverdeling, prioriteren, 
besluitvormingsprocessen, feedback geven 
en vooral ook succes vieren.

4.2 Hoe verder

Een organisatie in 
ontwikkeling

We horen vaak wat er niet goed gaat of 
wat moet veranderen. Daardoor vergeten 
we dat er ook veel wel goed gaat en dat 
dat niet zomaar is ontstaan: daar is hard 
voor gewerkt. 

Dit rapport laat zien hoe hard er gewerkt is 
en dat cliënten, familie en medewerkers 
gehoord en gezien worden. Tegelijkertijd 
is ook te zien dat we een organisatie in 
ontwikkeling zijn, waar nog veel beter kan. 
En dat is goed: zo blijven we groeien.”

-  Afien Spreen, raad van bestuur  
Triade Vitree -

Sterk worden

“Toen ik van school kwam, ben ik op het 
Ankerpad gaan werken. Hier ben ik druk 
bezig met houtkloven en boswerk. 

Ik ben heel tevreden over mijn werk en de 
begeleiding. Eén van de medewerkers was 
van de trap gevallen, toen was ze er een 
tijdje uit. Gelukkig is ze nu weer terug. 

Er werken een paar muzikale mensen 
op het Ankerpad. Ik houd zelf ook van 
muziek: ik speel keyboard. Vanavond heb 
ik weer les. Ik speel niet in een bandje, 
maar gewoon voor mezelf. Zo speel ik de 
Zuiderzeeballade en “We will rock you” van 
Queen. 

Ik doe ook aan sport: fitness en soms aan 
hardlopen. Ik ga naar de sportschool op 
de woensdagavond. Daar word je sterk 
van. Dat is handig voor het werk op het 
Ankerpad. Ik vind op vakantie gaan ook 
heel leuk. Darten vind ik ook mooi, op 
donderdag altijd. En ik kan ook bakken: 
boterkoek!”

-  Niels (26), cliënt van dagbesteding 
Ankerpad in Espel voor cliënten met 
moeilijk verstaanbaar gedrag -
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