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Het Kwaliteitsrapport ‘Samen groeien we verder” is mogelijk 
gemaakt door de bijdragen van de Serviceteams en andere  
betrokkenen.

Inhoud
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Voorwoord 

In dit kwaliteitsrapport kunt u lezen hoe wij in 2021 gewerkt hebben aan het bieden van kwa-
litatief goede zorg. Er is veel goeds gerealiseerd in 2021. Voorbeelden zijn de verdere imple-
mentatie van de Wet zorg en dwang en de invoering van de medicatie app Ncare. Daardoor 
kunnen we veiliger en efficiënter werken met de uitgifte van medicijnen. Ook zijn we verder 
gegaan met de invoering van ‘dit vind ik ervan’, dat belangrijke informatie oplevert voor de 
ondersteuning van cliënten. Deze en andere ontwikkelingen worden beschreven in dit Kwali-
teitsrapport.

Het werk is gedaan in het tweede ‘coronajaar’. De pandemie heeft veel gevraagd van cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers. Velen werden voor kortere of langere tijd ziek, moesten in qua-
rantaine of hadden zorgen over familie en vrienden. Het hoge verzuim resulteerde in personele 
wisselingen. Voor onze cliënten gaf dit soms onrust. Ook moesten trainingen soms worden 
geannuleerd, omdat het rond krijgen van de roosters voorrang kreeg. We hopen de pande-
mie in 2022 achter ons te kunnen laten en ons normale leven te hervatten. Maar juist in deze 
periode hebben talloze medewerkers een extra tandje bijgezet om toch goede zorg te kunnen 
blijven bieden. Hun inzet maakte het verschil tussen gewone en bijzondere zorg. En die inzet is 
het hart van onze kwaliteit.

In 2022 gaan we over op een nieuw Electronisch client dossier, genaamd ONS. We verwachten 
met deze overgang een volgende stap te zetten in ons kwaliteitsbeleid: minder administratieve 
rompslomp, meer aandacht voor methodisch cyclisch werken. Met dat laatste bedoel ik dat we 
werken met heldere doelen, dat we evalueren in hoeverre die gehaald zijn en ze vervolgens 
weer bijstellen als dat nodig is. Dat draagt bij aan ontwikkeling van onze cliënten en daarmee 
aan onze visie, waarin we zeggen dat we streven naar het hoogst haalbare.

 Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit kwaliteitsrapport.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer
Bestuurder
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Van de 
bestuurder
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xxx
voor cliëntenvoor cliënten
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Kort  
krachtigenen
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Dit een eenvoudige versie van het kwaliteitsrapport van 
Careander. We vertellen over wat goed gaat en wat volgens 
ons beter kan. We laten zien hoe het in 2021 is gegaan bij 
Careander. En wat we in 2022 willen veranderen of verbeteren.

Wie zijn wij? 
Careander helpt mensen met een beperking. Dat kunnen mensen 
zijn die werken bij Careander. Maar ook mensen die op een 
Careander locatie wonen. Ook is Careander er voor mensen die 
thuis wonen en daar hulp krijgen. Bij Careander krijgen 1201 
cliënten ondersteuning. En werken er 775 medewerkers.

Kwaliteit van zorg  
Bij kwaliteit van zorg staat de mens voorop! Daarom zijn 
ervaringen en wensen van cliënten belangrijk. Maar hoe weet 
Careander dit?  Daarvoor is er ‘Dit vind ik ervan!’. ‘Dit vind ik 
ervan!’ is een gesprek. In dit gesprek kan een cliënt vertellen wat 
hij belangrijk vind. Daardoor kan Careander zorgen voor goede 
kwaliteit van zorg.



“We hebben dit jaar over 
verschillende onderwerpen 
gesproken. Corona was nog 
vaak een onderwerp van 
gesprek.” ."
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Medezeggenschap

Careander vindt medezeggenschap belangrijk. Lees hier naar het 
interview met Jurrian en Eline. Zij zitten in de cliëntenraad.

Verder ging het in 2021 over: 

• Careander is gestart met de methode “Dit vind ik ervan!’

• Begeleiders zijn getraind om te werken met de methodiek ‘Dit 
vind ik ervan!’

• Kijken wat de beste manier van werken is met de nieuwe Wet 
zorg en dwang.

• Begeleiders werken aan ontwikkeling in de teams. Ze kijken 
samen wat goed gaat en wat beter kan. 

In 2022 wil Careander aan deze onderwerpen werken: 

• Geen fouten maken met medicijnen.

• Zorgen dat cliënten zo weinig mogelijk te maken krijgen met 
onvrijwillige zorg. Dat doet Careander door te werken vanuit 
de Wet Zorg en Dwang. 

• Nieuw Elektronisch Cliënten Dossier ‘ONS’ en het 
verwantenportaal ‘Caren’ .

• Verder gaan met de gesprekken van ´Dit vind ik ervan!'

Heb je vragen? 
Wil je meer weten? Of wil je extra uitleg? Stel je vragen dan aan 
de begeleider. 

Kwaliteit in beeld 
Kwaliteit leveren blijft leren en verbeteren. In 2021 zijn we 
gestart om de kwaliteit  van zorg- en dienstverlening beter 
in beeld te krijgen. Dit doen we door  onderdelen van de zorg 
goed te bekijken en bij te sturen als dat nodig. We  geven een 
cijfer aan de  onderdelen van de zorg - en dienstverlening. Dat 
is bijvoorbeeld kijken of de vragenlijsten van 'Dit vind ik ervan! 
bij iedere cliënt zijn ingevuld. Ook kijken we of er fouten worden 
gemaakt bij het uitdelen van medicijnen, hoeveel incidenten er 
zijn geweest en of we die een volgende keer kunnen voorkomen. 
In 2022 gaan we hiermee verder.

https://www.careander.nl/voldoende-ruimte-om-te-laten-weten-wat-we-vinden/
https://www.careander.nl/voldoende-ruimte-om-te-laten-weten-wat-we-vinden/
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zowel kwantitatief als kwalitatief. Graag illustreren 
we de feiten en cijfers met verhalen. Deze geven 
kleur en reliëf aan het rapport. Wel moet het rap-
port overzichtelijk en leesbaar zijn. Daarom is ervoor 
gekozen om niet alle verhalen op te nemen in het 
rapport. We maken deze beschikbaar via QR-codes. 
Deze zijn op verschillende plaatsen in het rapport te 
vinden en leiden naar geschreven verhalen, maar 
ook naar korte filmpjes.

De hoofdstukindeling is als volgt:
•  Hoofdstuk 4 bevat algemene informatie over de 

organisatie 
•  Hoofdstuk 5 bevat informatie over de zorg- en    

dienstverlening rond de individuele cliënt. 
•  Hoofdstuk 6 gaat over het in kaart brengen van  

ervaringen van cliënten en verwanten.
•  Hoofdstuk 7 behandelt het functioneren van 

teams en medewerkers. 
•  Hoofdstuk 8 gaat in op het kwaliteitsmanage-

mentsysteem en op welke manier we werken 
aan leren en verbeteren.

•  Hoofdstuk 9 laat de beide deelraden van de 
Centrale Cliëntenraad (deelraad cliënten en de 
deelraad verwanten), de ondernemingsraad en 
de Raad van Toezicht aan het woord. Zij  
reflecteren op het rapport.

Deze belofte luidt als volgt: 
Ieder mens is uniek. Door God geliefd. We ondersteu-
nen cliënten en medewerkers om hun talenten en 
ambities in de praktijk te realiseren. Vanuit een veilige, 
stimulerende omgeving bieden wij perspectief om te 
groeien. Wij helpen dromen en talenten bij elkaar te 
brengen. Zodat onze cliënten het leven kunnen leiden 
dat bij hen past en onze medewerkers uitgedaagd 
worden in hun werk

Om structuur aan te brengen in deze brede opgave 
hanteren we het kwaliteitskader Careander . Dit kwali-
teitskader is afgeleid van het Kwaliteitskader Gehan-
dicapten 2017-2022 dat door de VGN (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland) in samenspraak met 
het veld is vastgesteld. 

Het kwaliteitskader bekijkt kwaliteit vanuit verschil-
lende invalshoeken:
•  Zorgproces rond de individuele cliënt.
•  Wat vinden cliënten en verwanten van de zorg- 

en ondersteuning.
•  Wat vinden teams van hun functioneren. 

Deze drie invalshoeken worden in samenhang bekeken 
in het kwaliteitsrapport. Centrale vragen hierbij zijn 
steeds:
• Hoe gaat het nu?
• Wat gaat goed en wat kan beter?
• Hoe gaan we dat ontwikkelen? 

Opzet van het rapport
Per thema geven we een overzicht van de belangrijk-
ste resultaten. We kijken daarbij terug: waar zouden 
we aan werken en is dat gelukt? En we kijken vooruit: 
waar gaan we in 2022 aan werken? De informatie is 
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Inleiding

Voor u ligt het jaarlijkse kwaliteitsrapport van Careander over 
2021 waarin Careander reflecteert op de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening aan haar cliënten. Deze reflectie leidt binnen de 
organisatie tot verbetering van de kwaliteit en is tegelijkertijd bedoeld 
om aan externen te laten zien op welke wijze Careander de belofte aan 
onze cliënten en medewerkers waarmaakt.3



Careander biedt wonen, begeleiding, ondersteu-
ning bij onderwijs, werk en dagactiviteiten, zorg en 
behandeling. Careander biedt deze ondersteuning 
op vijftien woonlocaties, twaalf locaties voor werk- 
en dagactiviteiten en bij mensen thuis (ambulant). 
Wij bieden deze ondersteuning op basis van de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ), Jeugdwet of de Wet Maat-
schappelijk Ondersteuning (WMO).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de cliëntenzorg 
in cijfers, de strategische koers en de betekenis van 
Corona in 2021.

Cliëntzorg in cijfers
In 2021 is het aantal cliënten waar wij ondersteu-
ning aan bieden licht gestegen. Voor meer cijfers 
verwijzen wij u naar de bijlage. 

Strategische Koers Careander 
2022 - 2026
De huidige strategische koers loopt tot en met 2021. 
Het proces om te komen tot een nieuwe strategi-
sche koers is in 2021 ingezet en heeft geleid tot een 
nieuwe strategische koers 2022-2026. In 2022 vindt 
de uitwerking plaats van de strategische koers naar 
een meerjarenplan waarin de uitwerking in verschil-
lende activiteiten wordt gepland.

Identiteit
Met medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilli-
gers zijn gesprekken gevoerd over het thema iden-
titeit. De verhalen en ervaringen hebben bijzondere 
inzichten opgeleverd. Al deze verhalen zijn te lezen 
in het magazine 'Dit is Careander....., geloof ik'. Het 
magazine is breed verspreid onder de betrokkenen 
van Careander.  
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algemeenalgemeen
Careander

Corona blijft
Hadden we in 2020 wellicht nog de hoop dat het 
coronavirus zou verdwijnen: 2021 bracht het inzicht 
dat het coronavirus blijft.

Ook in 2021 heeft dit op diverse manieren onze zorg- 
en dienstverlening geraakt. Vaccinaties, boosterprik-
ken, testen werden onderdeel van de zorg. Besmet-
tingen en quarantainemaatregelen bleven ook in 2021 
met onder andere een hoog ziekteverzuim onder 
cliënten en medewerkers als gevolg.

Het crisisteam Corona heeft heel 2021 alle beleidswij-
zigingen vertaald in algemene maatregelen en waar 
nodig in lokale adviezen.

Scan de QR code  
voor het magazine 
‘Dit is Careander 
... geloof ik of klik 
hier.

Careander wil van betekenis zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Ieder die 
tot deze doelgroep behoort, de christelijke grondslag respecteert, 
onze waarden deelt én wil bijdragen aan het realiseren van onze 
missie en visie is welkom bij Careander.4

https://www.careander.nl/dit-is-careander-geloof-ik
https://www.careander.nl/dit-is-careander-geloof-ik


5 In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het zorgproces in 
algemene zin en daarna op het thema veilige zorg.
In het jaarplan 2021 zijn er drie belangrijke thema’s voor het 
zorgproces benoemd. Twee zijn volledig afgerond en de derde loopt 
door in 2022.

Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Implementeren fase 2 bij Ons Portaal Vervangen door Caren. Het cliënt portaal van 
Ons. Implementatie 2022.

Verdere implementatie en borging  
Wet Zorg en Dwang

Verder vormgeven samenwerking 
interne cliëntvertrouwenspersoon en de 
cliëntvertrouwenspersoon WZD en informeren 
cliënten en verwanten.

Zorgproces
De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 in het zorg-
proces hebben te maken met het afscheid nemen van 
Plancare en invoeren van ONS in 2022. Deze ontwikke-
ling wordt gebruikt om de dossiervoering te verbeteren. 
Om tot de goede behandelplannen te komen, is het 
van belang in de goede dialoog te blijven met de cliënt. 
Daarvoor is het traject ‘Dit vind ik ervan’ opgezet. Ver-
der is er beleid voor informele zorg opgesteld en is er 
aandacht voor bewegen en een gezonde leefstijl.

PlanCare wordt Nedap Ons 
Eind 2020 was duidelijk dat de leverancier van het 
huidige elektronisch cliëntdossier (ECD) PlanCare zou 
stoppen met de huidige applicatie. Na een uitgebreide 
oriëntatie is gekozen voor het ECD van Nedap Ons. De 
verwachting is dat we met de overstap naar ‘Ons’ een 
gebruiksvriendelijk ECD krijgen. 

Voordelen van de overstap naar Ons:
• Met de inrichting van Ons worden ook werkprocessen 

onder de loep genomen en waar nodig heringericht. 
Gewenste wijzigingen in werkprocessen worden gelijk 
verwerkt in het nieuwe ECD. Zo zijn afspraken met 

betrekking tot bijvoorbeeld 1 client 1 dossier en evalu-
atie van plannen helder terug te zien in de inrichting 
van Ons.

• Koppelingen met andere applicaties zijn beter moge-
lijk. Het incident meldsysteem en de medicatieapp 
zijn gekoppeld. Dit betekent dat registratie plaatsvindt 
vanuit Ons en gegevens waar nodig in het ECD wor-
den gevoegd.

• Caren wordt het nieuwe clientportaal. Ons Portaal 
wordt Caren. Klik hier voor de video.

• Het wordt eenvoudiger om kwaliteit te monitoren door 
rapportages.

In het derde kwartaal van 2021 is het project Ons 
gestart met de inrichting van het systeem. Invoering 
staat gepland voor medio 2022.

Het zorg- 
proces  
rond de  

individuele 
cliënt
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https://www.youtube.com/watch?v=yX5kw87Dzbs&t=4s


Dossier op orde
Het dossier vormt de weerslag van de afspraken die 
client-verwant en begeleiding met elkaar maken. 
Belangrijk is dan ook dat het dossier compleet en 
actueel is. In 2021 is daarom aandacht besteed aan:
• Het afwegen van risico’s en waar nodig vastleggen 

in het dossier: risicokaarten. De aandacht voor dit 
onderwerp heeft geleid tot een stijging van het 
aantal actieve risicokaarten van 25% in de zomer 
van 2021 naar 64% aan het eind van 2021.

• Ter voorbereiding op de inrichting van Ons is 
gekeken hoe een compleet en actueel dossier beter 
geborgd kan worden in de werkprocessen. Bijvoor-
beeld door gegevens uit DVIE! (Dit vind ik ervan!) 
input te laten zijn voor de planbespreking en risico-
kaarten op te nemen in de vragenlijsten.

• Ontwikkelgerichte doelen: ontwikkelen en reiken 
naar het hoogst haalbare. Dat belooft Careander 
de client. De externe auditor heeft geconstateerd 
dat het borgen hiervan door ontwikkelgerichte 
doelen in het ondersteuningsplan op te nemen 
nog onvoldoende bereikt is. Middels de training ‘de 
basis versterken’ krijgen medewerkers handvatten 
deze doelen samen met de client te formuleren. 
Een interne audit in 2022 moet uitwijzen wat hierin 
nog te leren en verbeteren valt.

‘Dit vind ik ervan!’, de onderzoekende 
dialoog
Goede zorg is persoonsgericht, veilig en gebaseerd 
op de wensen en voorkeuren van de cliënt. 
Het onderzoeken van vragen, behoeften, wensen en 
risico’s van de cliënt doen we met de onderzoekende 
dialoog uit ‘Dit vind ik ervan!’ Deze informatie is 
leidend bij het opstellen van het persoonlijk plan van 
de cliënt.  

Het vertaalt zich in een plan waarin tenminste het vol-
gende wordt opgenomen: de doelen waar een cliënt aan 
wil werken, de zelfredzaamheid, aanmerkelijke gezond-
heidsrisico’s en welke rol verwanten en/of anderen 
hebben. Het persoonlijk plan wordt minimaal 1x per jaar 
geëvalueerd.

Informele zorg: van vrijwilligersbeleid naar 
beleid informele zorg
IInformele zorgverleners spelen een steeds belangrijkere 
rol in de ondersteuning van de cliënt. Het  beleid vrij-
willigers dekte de lading niet meer. In het beleid infor-
mele zorg is het beleid aangepast aan de veranderende 
visie; Vrijwilligers, maatjes, mantelzorgers en ander 
actief betrokkenen bij de cliënten zien wij als informele 
zorgverleners. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan 
het dagelijks werk. Ze werken samen met de formele 
zorgverleners en vormen samen ‘een team’.  
Het nieuwe beleid informele zorg is vastgesteld door het 
MT, de Implementatie is gestart en wordt vervolgd in 
2022.

Aandacht voor bewegen en een gezonde leefstijl
Voldoende bewegen draagt bij aan gezond en fit worden 
en blijven. Uit jezelf gaan bewegen is voor iedereen een 
lastige opgave. Ook voor onze cliënten. Een ondersteu-
nende omgeving helpt enorm. Op veel locaties is hier 
het afgelopen jaar aan gewerkt. Voorbeelden hiervan 
zijn de hometrainers op woonlocaties (al dan niet met 
beeldscherm ondersteuning), inzet van coaches sport en 
bewegen en een beweegpilot op de locatie 
Brederostaete. De coaches sport en bewegen spelen 
een faciliterende rol. Zij inventariseren de behoeften en 
initiëren waar nodig contacten met buurtsportcoaches of 
sportclubs in de omgeving. Zij zijn de aanjagers om tot 
beweging te komen. 

In 2021 zijn de volgende acties in gang gezet:
• Beweegmomenten creëren zowel binnen als buiten de 

deuren van de locatie. 
• De verbindende factor zijn- en blijven met externe 

organisaties, dit om inclusief sporten te stimuleren.
• Bijna alle locaties hebben beweegworkshops aangebo-

den gekregen. 
• Sociale media ingezet voor meer bekendheid.

Door corona hebben onze sportcoaches geleerd dat 
zichtbaar zijn en verbinding zoeken en houden met 
cliënten en begeleiders erg belangrijk is.  

Veilige zorg
Careander wil een veilige omgeving voor cliënten om 
te leven en te werken. Werken aan veilige zorg doen 
we onder ander door te leren van incidenten, inciden-
ten te melden bij de IGJ en te onderzoeken met een 
Prisma light methode, medicatie veilig te verstrekken 
en het zorgvuldig invoeren van de Wet zorg en dwang 
(WZD).

Leren van incidenten
Leren van incidenten start met het verzamelen van 
informatie, die geanalyseerd kan worden. In 2021 
zijn in totaal 1.118 incidenten gemeld. In onderstaand 
overzicht zijn de categorieën Agressie, Medicatie en 
Overig (met name vallen) over de afgelopen drie jaar 
vergeleken. Bij agressie meldingen zien we een gestage 
stijging. De verklaring hiervan is niet helemaal duide-
lijk. Wel blijkt een relatief klein deel van de cliënten 
voor uitschieters in de meldingen agressie op een 
aantal locaties te zorgen. 
Medicatie incidenten worden met de teams besproken; 
wat is de oorzaak van het incident en op welke manier 
kunnen we het incident voorkomen.
In 2021 zijn voor het eerst ook werkgerelateerde inci-
denten en incidenten mishandeling en seksueel geweld 
opgenomen in het incident meld systeem. 
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Aantallen incidenten per jaar naar type

2019 2020 2021

Meldingen bij de IGJ
In 2021 zijn twee incidenten gemeld bij de Inspectie 
Gezondheid en Jeugd. Beide meldingen zijn afgehan-
deld en door de IGJ gesloten

In het systeem is inzichtelijk wie slachtoffer zijn van de 
agressie. 

Onderzoek naar incidenten middels de Prisma 
light methodiek
In 2021 zijn de medewerkers van de vakgroep beleid 

en de leden van het interne meldteam seksueel  
misbruik getraind in de prisma light methodiek.  
Deze methodiek helpt om zwaardere incidenten te 
analyseren op oorzaken en in kaart te brengen welke 
oorzaken opgelost kunnen en moeten worden.

Andere cliënten 113

Andere personen 13

Cliënt zelf 36

Medewerker 245

Niets/niemand 27

Objecten 41

Totaal 475

“Met collega’s van 
allerlei disciplines 
hebben we de 
afgelopen maanden 
mogen brainstormen“ 

Lees het verhaal 
van Laura op  
pagina 22. 

Scan de QR code  
voor het volledige 
interview met de 
sportcoaches van 
Careander of klik 
hier.
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Medicatie veilig verstrekken
In 2021 zijn stappen gezet in verbetering van de 
medicatieveiligheid:Het nieuwe handboek medicatie-
veiligheid bevordert dat we werken met eenduidige 
afspraken. Processen en verantwoordelijkheden zijn 
duidelijk beschreven. 

We hebben in 2021: 
• Een geneesmiddelencommissie ingesteld. Zij 

komen 2 maal per jaar bij elkaar. Zij evalueren het 
medicatie beleid en bespreken de uitvoering. Waar 
nodig worden verbetermaatregelen voorgesteld 
aan het management.  

• Op iedere locatie aandachtfunctionarissen medica-
tie benoemd, die zicht houden op de kwaliteit van 
de medicatiezorg op de locatie. 

• De aandachtfunctionarissen medicatie zijn getraind 
over zelfzorgmedicatie.

• Op alle locaties die zijn gaan werken met de medi-
catie app Ncare, is een interne audit afgenomen. 

Het werken met Ncare heeft als doel de medicatie 
processen op locaties veiliger en eenvoudiger te laten 
verlopen. Tot nu toe zijn de ervaringen van de loca-
ties die met Ncare gestart zijn, positief. 
In 2021 zijn 12 van de 15 woonlocaties de Ncare 
app gaan gebruiken. Drie locaties besloten vanwege 
werkdruk en roosterproblematiek de start uit te stel-
len. In 2022 gaan ook deze teams starten met Ncare. 

We hebben geleerd dat medicatieveiligheid continu 
aandacht vraagt. Regelmatig contact onderhouden 
met de ADFers over de stand van zaken en het uit-
voeren van audits helpt hierbij. 
Het aantal meldingen betreffende het niet (dubbel) 
aftekenen uit het incidentmeldsysteem komt niet 
overeen met de meldingen die we in de rapportage 
van Ncare zien. We hebben geleerd dat we meer dui-
delijkheid moeten geven aan medewerkers wanneer 
en waarvoor er een medicatie incident gemeld moet 
worden. 

In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van onder-
linge interne audits en krijgen de aandachtfunctiona-
rissen een nascholing waarbij zij kennis en praktische 
handvatten meekrijgen hoe de medicatieveiligheid op 
de locatie samen met het team te verbeteren.

Invoering van de Wet zorg en dwang; Vrij-
heid en veiligheid van cliënten staat hoog in 
het vaandel!
De kern van de Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘Nee, 
tenzij’. Soms kunnen cliënten niet zelf (meer) 
inschatten wat goed voor hen is. Dan mogen en 
kunnen zorgverleners hen helpen bij die keuzes. Het 
uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg 
daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders 
kan. Careander heeft de vrijheid en veiligheid van 
haar cliënten hoog in het vaandel staan. Daar waar 
toch sprake is van onvrijwillige zorg, volgen wij het 
stappenplan Wzd en de andere verplichtingen die de 
Wzd ons voorschrijft.

Er is een teamscholing opgezet. 
In 2021 ontstond ruimte om de teamscholing door 
orthopedagogen, die door corona was uitgesteld, te 
gaan plannen en uitvoeren. Hoewel er nog steeds 
wat vertraging is door de hoge werkdruk en het forse 
ziekteverzuim binnen de teams, zijn in 2021 de meeste 
teams van onze woonlocaties geschoold. Daarnaast 
zijn in 2021 samenwerkingsafspraken gemaakt met de 
externe cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wzd. Ook is in 
2021 communicatiemateriaal ontwikkeld om medewer-
kers te helpen bij de rol die zij hebben bij het uitvoeren 
van de Wzd, zoals een bureau-agenda en posters. 

Wij hebben in 2021 geconstateerd dat Careander de 
afgelopen jaren hard heeft gewerkt om de Wzd te 
implementeren. De acties die we hebben uitgevoerd, 
waren over het algemeen passend. Alleen is het 
beoogde effect van deze acties nog onvoldoende zicht-
baar in het handelen van onze medewerkers. Uit ‘Plan-
Care’, het bestaande elektronisch cliëntdossier (ECD) 
van Careander, blijkt dat in 2021 bij vier cliënten van 
Careander onvrijwillige zorg is geregistreerd. Het ver-
moeden bestaat dat hierbij sprake is van enige onder 
registratie. Dit brengt aan het licht dat Careander een 
aantal processen rond de Wzd nog niet (volledig) heeft 
geïmplementeerd en/of geborgd. Voor Careander is het 
belangrijk dat onze cliënten zoveel mogelijk vrijheid en 
veiligheid ervaren. Daarom is een verbeterplan opge-
steld en besproken met de Centrale Cliëntenraad.  Het 
doel is om alle onvrijwillige zorg die binnen Careander 
wordt toegepast in beeld te krijgen, zorgvuldig te eva-
lueren en waar mogelijk, af te bouwen.

Scan de QR code voor  
het Interview met 
Gerda Heijs (orthope-
dagoog) over de Wet 
zorg en dwang in de 
praktijk of klik hier.

 
“We ervaren dat 
er steeds meer 
aandacht is voor de 
WZD...”

Waar gaat Careander aan werken in 2022

Preventie en bewustwording bewegen en 
gezonde leefstijl
• Continueren en uitbreiden van huidige 

activiteiten
• In cluster zuid meer samenwerkingspartners 

zoeken
• De jaarlijkse sportdag weer organiseren

Medicatie veilig verstrekken:
• Aandachtfunctionarissen gaan auditen bij    

elkaar op locatie
• Aandachtfunctionarissen krijgen een 

training  
hoe samen met het team te werken aan 
nog  
betere medicatiezorg op de locatie

• Ncare wordt gebruikt op alle woonlocaties 
en dagactiviteitencentra.

Interne audit op het thema dossier en  
ontwikkelgerichte doelen uitvoeren

Implementeren en borgen van het beleid 
informele zorg

Leren van incidenten:
• Analyse van incidenten op organisatieniveau  

verdiepen.
• Vaker korte prisma onderzoeken naar  

incidenten uitvoeren ten behoeve van leren 
en  
verbeteren van de teams.

• Rapportages op maat voor teammanagers  
inrichten in incidentmeldsysteem

Verdere implementatie van de WZD door:
• Teamscholing door orthopedagogen voor 

ambulante teams, teams dagactiviteiten 
en/of -behandeling, medewerkers van de 
flexpool. 

• Het nieuwe ECD, genaamd ONS, 
ondersteunt  
onze medewerkers bij het uitvoeren van de  
Wzd. 

• De samenwerkingsafspraken die 
Careander heeft gemaakt met de   
clientvertrouwenspersoon Wzd worden in  
praktijk gebracht.

Overstap naar Ons en Caren.
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Wat vinden 
cliënten? 
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Belangrijke toetssteen voor kwaliteit is dat ervaringen en wensen 
van de client uitgangspunt zijn voor de zorg en dienstverlening. 
Maar is dit ook zo? En hoe weten we dat dan? 

“

Op individueel niveau vindt het gesprek plaats tussen 
client, verwant en begeleider. Daar wordt besproken 
wat belangrijk is voor de client en hoe de zorg- en 
dienstverlening van Careander hierop kan aanslui-
ten. Dit leggen we vast in het ondersteuningsplan. 
Een hulpmiddel bij het voeren van het gesprek is de 
methodiek Dit vind ik ervan! 
Ook klachten en meldingen bij de vertrouwens-
persoon geven een indicatie in hoeverre cliënten 
tevreden zijn over Careander. Op team en organisa-
tieniveau praten cliënten en verwanten mee over het 
beleid van de organisatie. Waar spreken zij over 
en vinden zij dat hun stem wordt gehoord? Ook dat 
zegt wat over kwaliteit. Tot slot kunnen we kijken of 
de individuele wensen en ervaringen van cliënten 
wellicht een gemeenschappelijke deler hebben. Op 
geaggregeerd niveau kijken naar de gegevens uit 
DVIE! levert hierin een bijdrage. 

Ervaringen en wensen ophalen van cliënten
‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE!) is de aanpak die Care-
ander gebruikt om met cliënten in gesprek te gaan 
over wat voor hen belangrijk is, en hoe de zorg- en 
dienstverlening hierop aansluit. Dit wordt vastge-
legd in het zorgplan. Het gesprek wordt doorlo-
pend gevoerd maar minstens 1x per jaar wordt het 
zorgplan bijgesteld aan de hand van de gegevens uit 
DVIE! 

6 Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Het vaststellen van het beleid, de 
medezeggenschapsregeling en een uniform 
huishoudelijk reglement

Vaststellen en borgen in 2022

Verder vormgeven samenwerking 
interne cliëntvertrouwenspersoon en de 
cliëntvertrouwenspersoon WZD

Ervaringen ophalen middels de 
onderzoekende dialoog van DVIE! Deels.  Gaan we mee verder in 2022

Implementatie DVIE Stand van zaken

Medewerkers (geheel 
of deels) geschoold 281 (56%)

Gesprekslijsten 
ingevuld 214 

Ondersteunend 
materiaal

Beschikbaar op alle 
locaties 

Zakboekje voor 
cliënten

Beschikbaar op alle 
locaties

In onderstaande tabel is de voortgang implementa-
tie DVIE weergegeven.

Scan de QR code 
voor het Interview 
met Jurrian en 
Eline of klik hier.

http://www.careander.nl/voldoende-ruimte-om-te-laten-weten-wat-we-vinden


We hebben geconstateerd dat door 
het hoge ziekteverzuim en forse 
werkdruk minder medewerkers de 
DVIE! scholing hebben gevolgd dan 
was gepland.  Er werden daardoor 
ook minder gesprekslijsten ingevuld 
en vastgesteld dan verwacht. Om 
een representatief beeld te krijgen 
van de ervaringen op locatie- en 
organisatie niveau zijn er meer 
ingevulde gesprekslijsten nodig. 
Daarom is er besloten om de aggre-
gatie van gegevens uit te stellen 
naar 2022. 
In 2022 worden de DVIE! scholingen 
voor medewerkers voortgezet.

Medezeggenschap  
Cliënten en verwanten worden 
betrokken bij ontwikkelingen en 
besluitvorming binnen de organi-
satie, op lokaal en centraal niveau. 
Medezeggenschap hebben we for-
meel geregeld.  

Uitgangspunt bij Careander is dat 
daar waar mogelijk cliënten zelf 
over de eigen woon-, werk- en leef-
omgeving adviseren. Cliënten zijn 
immers diegenen die de gevolgen 
van beslissingen het meest voe-
len. Medezeggenschap is daarom 
dichtbij en samen met de cliënten 
georganiseerd. Aanvullend op de 
rol van cliënten zijn verwanten ook 
betrokken bij de medezeggenschap. 
Daar waar cliënten in de mede-
zeggenschap meedoen, worden zij 
ondersteund door de coach cliën-
tenraden.  

Lokaal 
In de woon- en werklocaties worden 
cliënten vertegenwoordigd door 
een cliëntenraad waarin cliënten 
opkomen voor hun belangen. In 13 
locaties zijn cliëntenraden ingesteld.  

Daarnaast worden in 9 locaties afgeleide 
vormen van de cliëntenraad gehouden. Bij 
deze bijeenkomsten zijn alle cliënten van 
de locatie of groep welkom om mee te 
praten. Deze vormen vallen onder de ‘open 
cliëntenraad’. In de locatie worden ze 
ook inspraakavond of groepsvergadering 
genoemd.  Ook verwanten hebben een 
rol in de medezeggenschap. In de meeste 
locaties zijn verwantenraden actief. 

Centraal
Op centraal niveau (Careander breed) is 
een centrale cliëntenraad (CCR) ingesteld 
die bestaat uit een deelraad cliënten en 
een deelraad verwanten. Deze deelraden 
vergaderen afzonderlijk van elkaar met de 
bestuurder.  

Elk jaar is er een gezamenlijke thema ver-
gadering van de deelraden met de Raad 
van Toezicht en het Managementteam 
van Careander. In 2021 zijn twee thema’s 
besproken: ‘Wat doet de Raad van Toe-
zicht’ en ‘De toekomst van de medezeg-
genschap door verwanten’. 

 Voor de cliëntenraden en verwantenraden 
was ook het jaar 2021 door de corona-
maatregelen een lastig jaar. Net als in 
2020 werden vergaderingen in locaties 
soms geannuleerd. Vergaderingen van de 
CCR deelraden werden afwisselend fysiek 
en via beeldbellen gehouden. Voor een 
aantal cliënten bleek beeldbellen toch erg 
lastig en zij waren dan ook niet aanwezig 
bij deze vergaderingen. 

Verbinding tussen de deelraden 
verwanten en cliënten
Wekelijks hebben de voorzitter van de CCR 
Deelraad Verwanten (CCR DV) en de coach 
cliëntenraden contact om zaken af te 
stemmen. Voor een beter inspraakproces 
is een vaste vergader volgorde afgespro-
ken van de vergaderingen; eerst de CCR 
deelraad cliënten en een week daarna de 

 
Zo  benutten we talenten

Careander

De interne leerbegeleiders 
hebben de leergang ‘Dit vind ik 
ervan gevolgd en zijn klaar om 
trainingen te geven.

Ank woont in De Steenrots in ’t Harde. 

Zij is lid van de cliëntenraad van die 
locatie. In de cliëntenraad maken we 
gebruik van hulpmiddelen om een 
onderwerp te bespreken. Zo hebben we 
de plannen van de locatie besproken 
met behulp van een dobbelsteen. Het 
is een foamdobbelsteen waarop 6 
zelfgekozen afbeeldingen geplaatst 
kunnen worden. 
Ook het onderwerp vriendschap wordt 
besproken m.b.v. de dobbelsteen. 
Cliëntenraden maken ook gebruik van 
een praatplaat om een onderwerp te 
bespreken. Op de praatplaat staan 
stellingen en vragen. 

Laura Koops, Persoonlijk 
Begeleider, vertelt over het 
nieuwe Elektronische Clien-
ten Dossier.

Meedenken voor de inrich-
ting van het nieuwe ECD, 
daar werd ik gelijk enthou-
siast voor.   

Met collega’s van allerlei 
disciplines hebben we de 
afgelopen maanden mogen 
brainstormen, ontwikkelen 
en keuzes kunnen maken 
over hoe het er straks voor 
ons op de werkvloer eruit 
gaat zien. Een werkbaar én 
gebruiksvriendelijk client-
dossier hoe mooi is dat. 
Natuurlijk was niet alles 
mogelijk en kan een sys-
teem niet alles, maar zoals 
ik er nu naar kijk is het een 
mooi geheel geworden.  

“Dit Vind Ik Ervan!” is straks 
de basis van het nieuwe 
zorgplan. Ook de LACCS 
methode die gebruikt wordt 
voor mensen met EMB is 
straks verweven in het 
zorgplan. Als aandachts-
functionaris van de LACCS 
ben ik daar erg blij mee, 
geen extra lijsten, maar een 
duidelijk onderdeel van het 
zorgplan.   

Het was bijzonder om zo 
betrokken te kunnen zijn en 
met elkaar een mooi ECD 
op te kunnen bouwen, waar 
we in de praktijk hopelijk 
makkelijk mee uit de voeten 
kunnen.  Kwaliteitsrapport | 2021 | 23

deelraad verwanten. Opmerkingen en de mening 
van cliënten kunnen dan in de vergadering met de 
verwanten meegenomen worden. Een mooie manier 
om nog beter samen te werken en af te stemmen. 

Digitale nieuwsbrief voor verwanten
Eind 2020 is gestart met een digitale nieuwsbrief 
voor verwanten. Verwanten krijgen op deze manier 
informatie over nieuws en ontwikkelingen bij Care-
ander. In 2021 zijn 5 edities van de nieuwsbrief ver-
schenen. De reacties op de nieuwsbrief zijn positief.  
Via deze link is de laatste editie van de nieuwsbrief 
te lezen. 

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz) 
Het beleid medezeggenschap cliënten is herschre-
ven. Dit beleidsstuk, met visie en uitgangspunten, is 
de basis voor de medezeggenschapsregeling. In het 
voorjaar van 2021 is de medezeggenschapsregeling 
in samenspraak met de CCR opgesteld en heeft de 
CCR ermee ingestemd. Het document moet nog 
vastgesteld en in de organisatie geborgd worden. 

Besproken onderwerpen in de CCR
• Zorgvuldig informeren en ondersteunen vanuit  
 Careander m.b.t. vaccineren. Maak van  
 vaccineren een feestje!          
• Project De basis versterken – waaronder:  
 evaluatie Ons Portaal, Methodisch cyclisch  
 werken en Dit vind ik ervan!
• Instemming CCR DV m.b.t. benoeming   
 Wzd  functionaris
• Begroting 2022 – wensen inventarisatie
• Positief advies concept begroting 2022 
• jaarverslagen 2020 van de Klachtenfunctionaris  
 en de Cliëntvertrouwenspersonen voor   
 kennisgeving aangenomen
• Instemming vaste invulling rol interne  
      cliëntvertrouwenspersoon
• Kwaliteitsrapport 2020
• Beleid medezeggenschap van cliënten –  
      medezeggenschapsregeling 
• Kwaliteitsdialoog met Zorgkantoren
• Presentatie nieuw Elektronisch Cliëntendossier 
     (ECD)
• Jaarrekening 2020 

• Uitvoering Wet zorg & dwang –  
      notitiebespreking – kennismaking met Cvp Wzd
• Strategische Koers – Wereldverkenning en  
   heroriëntatie op de plannen voor 
• 2022 – 2026 – positief advies m.b.t.    
      beleidsvoornemens
• Jaarplan 2022
• Externe audit – Onderdeel met cliënten en   
      verwanten CCR beide deelraden
• Triple Play – aanbod tv, internet en telefoon
• Congres voor cliëntenraden - digitaal
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Hij is in de organisatie zichtbaar en voor cliënten laag-
drempelig. Dat vinden we belangrijk zodat cliënten 
ook daadwerkelijk, als zij dat willen, de stap naar de 
cliëntvertrouwenspersoon durven te zetten.

In de Wet zorg en dwang (Wzd) is geregeld dat cliën-
ten en verwanten, wat betreft kwesties die te maken 
hebben met onvrijwillige zorg, een beroep kunnen 
doen op een externe onafhankelijke Cliëntvertrou-
wenspersoon Wet zorg en dwang (Cvp Wzd).  
Door dit nieuwe aanbod is de afdeling beleid in het 
najaar gestart met een herziening van de klachtenre-
geling. Naar verwachting zal begin 2022 de herziene 
klachtenregeling vastgesteld worden. Hierin zal dan 
ook beschreven zijn hoe de samenwerking tussen de 
verschillende professionals in de klachtenprocedure 
vorm gaat krijgen. 

De interne vertrouwensfunctionaris heeft 10 kwesties 
behandeld in 2021. 

Careander

De interne leerbegeleiders 
hebben de leergang ‘Dit vind ik 
ervan gevolgd en zijn klaar om 
trainingen te geven.

De externe klachtenfunctionaris heeft 3 klachten behandeld in 2021.
Het belang van samenwerken. 
Jaap Bouma vertelt meer over 
het samenwerken in de  
driehoek. 

Ik ben Jaap Bouma en ik woon in Hei-
destate in ´t Harde. Ik ben lid van de 
cliëntenraad en ook van de deelraad in 
Harderwijk met Bert Brouwer. Meeden-
ken, zeggenschap, meepraten, je zegje 
kunnen doen, vertellen wat je denkt. 
Dat doe je in de cliëntenraad en dat 
noemen we medezeggenschap. 

Van deze samenwerking is een puzzel 
gemaakt. Jaap wijst op de driehoek. 
Wij zijn daarin heel belangrijk. En ook 
familie, verwanten. En de begeleiding. 
Elkaar zien en naar elkaar luisteren. Op 
die manier kunnen we goed met elkaar 
samenwerken. Een belangrijke driehoek.  

Ook in de medezeggenschap is sprake 
van een driehoek. Daarin vindt de 
samenwerking plaats tussen cliën-
ten-raden, verwantenraden en de 
organisatie. 
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Cliënten Aard van de kwestie

Woonlocatie (8) Zelf een persoonlijk begeleider willen 
kiezen
Vaccinatiekaart in eigen beheer willen 
hebben

Rapporteren door begeleiding

Mentale ondersteuning bij 
rouwverwerking- luisterend oor

  
Corona maatregelen (1x mentale 
ondersteuning, 1x onvrede over 
quarantaine

Privacy; omgaan met persoonlijke 
informatie door begeleiding

  Ondersteuning / begeleiding bij 
woonwens

Wonen 
ambulant(1)

Vragen over relaties, privésfeer, 
luisterend oor

Verwanten

Woonlocatie (1) Zorg om veilige zorg i.v.m. corona door 
begeleiding dagactiviteiten

In de Wet zorg en dwang (WZD) is 
geregeld dat cliënten en verwanten, 
wat betreft kwesties die te maken 
hebben met onvrijwillige zorg, een 
beroep kunnen doen op een externe 
onafhankelijke Cliëntvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang (Cvp WZD). 
Door dit nieuwe aanbod is de afdeling 
beleid in het najaar gestart met een 
herziening van de klachtenregeling. Naar 
verwachting zal begin 2022 de herziene 
klachtenregeling vastgesteld worden. 
Hierin zal dan ook beschreven zijn hoe de 
samenwerking tussen de verschillende 
professionals in de klachtenprocedure 
vorm gaat krijgen.

Scan de QR code voor  
het Interview met  
Wil Voet, lid 
verwantenraad of 
klik hier.

Klachten 
Careander wil goede kwaliteit van zorg en onder-
steuning bieden. Toch kan het voorkomen dat 
cliënten en verwanten ontevreden zijn over de 
ontvangen zorg en ondersteuning. Dan is het 
belangrijk dat zij deze onvrede kunnen uiten, 
zodat in een vroeg stadium gezocht kan worden 
naar een oplossing. Careander kent een klachten-
regeling. Onderdeel van deze regeling is de moge-
lijkheid om gebruik te maken van de diensten van 
de cliëntvertrouwenspersoon (Cvp).

De cliëntvertrouwenspersoon; 
een luisterend oor
Cliënten en verwanten kunnen bij de interne 
Cliëntvertrouwenspersoon terecht als zij ergens 
onvrede over ervaren, vragen hebben of behoefte 
hebben aan een luisterend oor. De Cvp onder-
steunt hen bij het zoeken naar een oplossing voor 
de onvrede of klacht. Als blijkt dat de onvrede of 
klacht te maken heeft met onvrijwillige zorg dan 
wijst de Cvp op het bestaan van de cliëntvertrou-
wenspersonen vanuit de Wet zorg en dwang (Cvp 
WZD) en de mogelijkheid om gebruik te maken 
van hun ondersteuning. 

Met de externe Cvp WZD zijn samenwerkingsaf-
spraken gemaakt. De interne vertrouwenspersoon 
heeft een loket functie. 

Waar gaat Careander aan werken in 2022

Bij elke cliënt gestart met DVIE! 
Careander heeft inzicht in de DVIE! Uitkomsten op cliënt/ 
locatie en organisatie niveau

Vaststellen, borgen en implementeren beleid 
medezeggenschap

De lokale cliëntenraden gaan het contact met hun achterban 
versterken, waardoor zij meer betrokkenheid willen bereiken

Implementatie en borging van de herschreven 
klachtenprocedure

Het versterken van de verbinding tussen cliëntenraden en 
verwantenraden van de locaties

We blijven hulpmiddelen gebruiken bij het  
bespreken van diverse thema’s in de cliëntenraden
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Aantal Afhandeling

2
Klachten ontvankelijk maar niet 
gegrond

1
gesprek met betrokkenen op gang 
gebracht

http://www.careander.nl/de-verwantenraad


Medewerkers 
en teams
Betrokken & BekwaamBetrokken & Bekwaam
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Deze ruimte en verantwoordelijkheid heeft elke 
medewerker. Het is een proces dat altijd doorgaat. 
Medewerkers leren van het werk en daarnaast van 
de trainingen die worden aangeboden.

Leren & ontwikkelen in 2021 was niet altijd even 
eenvoudig. Hoe maak je ruimte in tijd en in je hoofd 
als alles draait om corona.

Roosters die moeilijk rond kwamen, veel verzuim en 
vooral de zorg om de basis voor cliënten zo goed 
mogelijk te houden. We hebben om deze reden dan 
ook een heel aantal trainingen moeten annuleren of 
om moeten zetten naar een online training. Hierdoor 
konden een aantal trainingen ondanks corona toch 
doorgaan. 

Teamreflectie betekent: nadenken en praten over hoe je team 
functioneert. Teams gaan daarvoor met elkaar in gesprek. 
Deze gesprekken gaan over de samenwerking in het team, 
de samenwerking met cliënten en verwanten en over zorg en 
veiligheid. Teams bespreken met elkaar wat goed gaat en wat beter 
kan. Ze leren van hun eigen ervaringen. Daardoor worden ze een 
nog betere medewerker die nog betere zorg kan leveren.

Ontwikkeling van teams: elk team 
reflecteert op haar functioneren.
Corona heeft ook in 2021 effect gehad op het 
functioneren van teams. Naast de druk op de zorg 
door onder andere besmettingen, ziekte, quarantai-
nemaatregelen en het organiseren van vaccinaties 
nam ook het ziekteverzuim onder medewerkers toe 
en moesten teams op andere manieren hun con-
tactmomenten invullen. Zo werden veel teamverga-
deringen niet meer live maar online gedaan.
In het overzicht op de volgende pagina wordt weer-
gegeven op welke manier de teams hebben gewerkt 
aan reflectie en teamontwikkeling, wat waren de 
doelen en welke resultaten heeft dit opgeleverd

Leren en Ontwikkelen 
Careander stimuleert medewerkers zich te blijven 
ontwikkelen. Door te leren en reflecteren onderhoud 
en versterk je vakmanschap. 
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7 Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Elk team reflecteert op functioneren Teams hebben hier ieder op hun eigen 
manier invulling aan gegeven. 

Elke medewerker in het primair proces volgt 
de trainingen in het kader van De Basis 
Versterken

56% van de medewerkers is heeft de 
trainingen gevolgd.

Beleid Beroeps Praktijk Vorming (BPV) 
verder uitwerken

Ligt ter goedkeuring bij de OR. 
Implementatie en borging naar 2022

Inzet luistercoaches Op aanvraag van de teammanager 
beschikbaar. Geen actieve benadering meer.



Wat waren de doelen van de teams
• Neuzen dezelfde kant op, hoe 
houden we elkaar scherp
• Visie, houding en gedrag op elkaar 
afstemmen
• Elkaar beter leren kennen
• Casussen bespreken
• Teamrollen helder krijgen
• Thema’s zoals WZD/BHV/Geef me 
de vijf/LACC
• Persoonlijk leiderschap bespreken
• Zelforganisatie en inzicht in 
kwaliteiten
• Hoe werken we naar de gewenste 
situatie
• Jaarplan en plan van aanpak 
uitwerken

 
 Wat waren de resultaten

• Meer op 1 lijn
• We kennen elkaar beter en 
begrijpen elkaar beter
• We vormen meer een team 
• Besluitvaardiger team
• Meer in gesprek/tijd nemen  
   voor overleg
• Feedback geven
• Benutten van elkaars kwaliteiten
• Efficiënter werken
• Ontwikkelingsfase zichtbaar maken 
en concrete doelen stellen voor 
verdere ontwikkeling
• Meer oog voor de PCDA
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Op welke manier gewerkt aan 
teamontwikkeling
• Werkoverleg
• Teamdag/teambuilding
• Samenwerken aan het jaarplan
• Het bevorderen van professiona-

lisering, 
• door het volgen van trainingen
• Intervisie
• De wereld van verschil (gedrags-

stijlen 
• leren kennen)
• Teambarometer ingevuld
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toeneemt. We ontvangen steeds meer open sollici-
taties naar een BBL-plaats.
Op dit moment zijn er bij Careander 25 BBL’ers aan 
het werk, verspreid over verschillende locaties. 

We stimuleren kennisoverdracht in de 
praktijk
De methodiek LACCS is inmiddels echt vertrouwd bij 
de teams, een orthopedagoog verzorgt de interne 
trainingen en de ambassadeurs zijn enthousiast in 
het overdragen van de kennis in de praktijk. Ook 
aandachtsfunctionarissen van andere onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld medicatie en sociale veiligheid, 
krijgen steeds vaker en meer training om deze rol 
meer vorm te geven. Zo stimuleren we kennisover-
dracht en werkplekleren. Interne audits door deze 
ADF’ers leveren input voor leren en verbeteren. 

We kunnen zelf onze e-learnings maken met een 
programma dat Easy Generator heet. Er is een 
e-learning over verslikken gemaakt, over het nieuwe 
medicatiebeleid en het cliënt verwanten portaal. 
Omdat corona ook met zich meebrengt dat er meer 
verlies en rouw gevoelens zijn heeft er een online 
training ‘omgaan met rouw’ plaatsgevonden. De 
medewerkers die hier aan deelnamen waren geraakt 
en enthousiast. 
Ook de scholingen BHV zijn zo goed mogelijk door-
gegaan en waar mogelijk ook de ontruimingsoefe-
ningen en trainingen agressie en fysieke belasting. 
Zie bijlage 10 voor overzicht trainingen.

Leerlingen en leerlingen begeleiden
Er is een nieuw plan Beroeps Praktijk Vorming (BPV) 
dat ter goedkeuring bij de ondernemingsraad ligt. 
Door deze in 2022 in te gaan voeren zorgen we er 
voor dat er nog meer kwaliteit en eenduidigheid 
komt in alles wat betrekking heeft op leerlingen en 
leerling begeleiding.

Onboarding
Het instroomproces van nieuwe medewerkers krijgt 
aandacht door het onboardingsprogramma dat in 
ontwikkeling is. 

Leermanagement systeem
Een tegenvaller was het feit dat we niet konden 
starten met de implementatie van een nieuw 
leer-management systeem. 

De Basis Versterken
De Basis Versterken is het Careander brede pro-
gramma waarmee op een aantal gebieden mede-
werkers beter toegerust worden om professioneler 
vanuit de visie te werken aan de vraag van de cli-
ent. Het programma bestaat uit scholingen Metho-
disch cyclisch werken en werken met de methodiek 
DVIE! Als gevolg van Corona is het programma 
vertraagd uitgevoerd in zowel 2020 als 2021. Het is 
gedeeltelijk live en gedeeltelijk online doorgegaan. 
Het doel om iedereen in 2021 te trainen is niet 
behaald. Het zorgen voor continuïteit in de onder-
steuning van cliënten ondanks een hoog ziektever-
zuim kreeg terecht meer prioriteit.

Beroepbegeleidend leren bij Careander 
(BBL)
Jongeren en mensen met meer werk- en leven-
servaring willen we enthousiasmeren om te wer-
ken in de gehandicaptensector. Naast de bijdrage 
aan de ontwikkeling van de beroepsgroep als 
geheel, hoopt Careander door middel van de                      
BeroepsPraktijkVorming ook haar eigen toekom-
stige medewerkers op te leiden. Dit past binnen de 
strategische personeelsplanning en maakt dat we 
de continuïteit van zorg ook in de toekomst kunnen 
waarborgen. Daarnaast zijn studenten een belang-
rijke spiegel waardoor we als organisatie ook de 
kwaliteit van zorg kunnen blijven verbeteren. 
We constateren dat de vraag naar BBL-plaatsen 

Scan de QR code voor  
het Interview met 
Sumeyra en Fiorie over 
Teamreflectie of klik 
hier.

De leverancier kwam met de mededeling dat er niet 
verder gegaan wordt met dit systeem. We verwach-
ten in Studytube een goed alternatief gevonden te 
hebben om in 2022 te implementeren. Dit zal meer 
overzicht en eigen regie geven bij medewerkers, het 
maakt leren leuker.

Scan de QR code 
voor het Inter-
view met Michel 
Walden die een 
BBL opleiding 
volgt of klik hier. 

Waar gaat Careander aan werken 
in 2022

Elk team reflecteert op haar functioneren en 
gebruikt de gegevens voor teamontwikkeling

Implementeren beleid BPV 

Verder met DVIE, trainingen worden na de zomer 
van 2022 weer opgepakt

Implementatie van het leermanagement systeem 
Studytube

Onboarding nieuwe medewerkers

Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid van 
BBL

https://careander.sharepoint.com/:x:/r/sites/VakgroepBeleid/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB09F5B60-A2EC-4361-BBC0-304F094A4062%7D&file=Overzicht%20trainingen%202021.xlsx&wdLOR=c7586889D-AD6A-4CB8-8F5C-EA5EAF62DFD0&action=default&mobileredirect=true
https://www.careander.nl/teamreflectie/
https://www.careander.nl/teamreflectie/
file:https://www.careander.nl/leren-en-werken-bij-careander/
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Careander
OrganisatieOrganisatie

Leeftijdsopbouw medewerkers Careander

 
Arbeidsmarktcommunicatie en hoe blijft 
Careander een aantrekkelijke werkgever
Betere zichtbaarheid van de organisatie is een 
belangrijk speerpunt van onze arbeidsmarkt-
communicatie. In 2021 is een medewerker 
communicatie aangenomen die zich vooral richt op 
de zichtbaarheid van Careander op social media. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de organisatie van medewerkers en 
ondersteunende functies en het kwaliteitssysteem.

Arbeidsmarkt
Careander blijft zich bewust van de schaarste 
op de arbeidsmarkt. Over het algemeen is het 
ons gelukt om voldoende personeel te wer-
ven. Een uitzondering hierop zijn de vacatures 
voor gedragsdeskundigen. Deze worden moei-
lijk of niet vervuld. Landelijk gezien is dit een 
probleem, er zijn er meer dan honderd open-
staande vacatures voor gedragsdeskundigen.                                                   
Er bestaan wel zorgen over de ontwikkelingen in 
de komende jaren. De alsmaar stijgende zorgvraag 
en het minder hard stijgende aanbod maakt dat 
Careander actief bezig zal blijven met de arbeids-
marktcommunicatie en ook hoe Careander een 
aantrekkelijke werkgever blijft die medewerkers 
blijft boeien en binden.

Personeelsbestand
Careander had eind 2021 775 medewerkers (465 
fte) in dienst. In de loop van 2021 vertrokken 115 
medewerkers en kwamen er 129 mensen in dienst 
bij Careander. 
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8 Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Opzetten recruitment

Acties uitzetten arbeidsmarkt problematiek

Actualiseren HR beleid

Implementatie strategische 
personeelsplanning

Startfase is afgerond. Verder oppakken in 
2022

BPV beleid Vaststellen en implementeren naar 2022



Daarnaast is een corporate recruiter aangenomen. 
Deze functionaris richt zich op de in- en externe 
mobiliteit van medewerkers en houdt zich bezig 
met het onderscheidend zijn bij het presenteren 
van vacatures. Er is extra aandacht geweest 
voor de moeilijk in te vullen vacatures voor 
gedragsdeskundigen door het opbouwen van meer 
netwerk, het inschakelen van intermediairs voor deze 
profielen en het opnemen van een wervingsfilm. 

Verzuim
Het verzuim in de zorgsector is ook in het vierde 
kwartaal van 2021 weer gestegen en komt daarbij op 
8,24% (VGN, 2022)1. Ook Careander heeft te maken 
met een hoog ziekteverzuim. In 2021 was dit 10,49% 
incl. ZW en 9,42% excl. ZW. 

Ontwikkeling verzuimcijfers (bron Vernet jaarcijfers);
2019  5,2% 
2020  6,8%
2021  9,5%

Interventies om het verzuim te 
voorkomen of te beperken
* Om het verzuim te voorkomen of te beperken is er  
  een handboek casemanagement ontwikkeld waarin  
  managers alles omtrent verzuim terug kunnen  
  vinden. Daarin staat ook de opnieuw vastgestelde  
  providerboog. 
* Daarnaast is er een  training ‘on the job’  
  gegeven door de verzuimadviseur met  
  als doel het verhogen van de kwaliteit van  
  verzuimbegeleiding door leidinggevenden.   
  Er is een verzuimanalyse gemaakt en op basis  
  daarvan zijn er adviezen geformuleerd die  
  verwerkt zijn in het jaarplan van M&O van 2022.
* Er is een ARBO verpleegkundige ingezet  
   naast de bedrijfsarts om lange wachttijden  
  te voorkomen. Deze maatregel heeft misschien  
   niet direct invloed gehad op de hoogte van  
   het verzuim, maar heeft wel indirect mogelijk  
   voorkomen dat verzuim onnodig lang duurt. 
* Ook heeft het Project Over! plaatsgevonden. Dit  
   om Careander als werkgever én de medewerker  
   meer bewustwording te geven van de impact  
   van de overgang voor medewerker en  
   organisatie en handvatten te bieden voor beide.

De flexpool
Tijdens de corona pandemie heeft de flexibele 
schil van medewerkers (de flexpool) zijn nut 
bewezen. Knelpunten in roosters werden door 
de intercedenten van de flexpool opgepakt. 
In 2021 konden 80% van de aanvragen voor 
flexpooldiensten worden gehonoreerd. De flexpool 
heeft bewezen een nuttige en noodzakelijke 
schakel in de continuïteit van de zorg te zijn. 
Locaties hebben onder andere dankzij de flexpool 
de zorg op peil kunnen houden. Het doel voor 
de komende jaren is om de Flexpool door te 
ontwikkelen en te borgen binnen Careander.  

Strategische personeelsplanning
In 2021 is strategische personeelsplanning (SPP) 
ingezet. Hiertoe zijn meerdere workshops gegeven 
aan de managers en in 2022 zal dit verder 
verankerd en doorontwikkeld worden binnen de 
organisatie. 

Een veilige werkomgeving 
Een RI&E (risico inventarisatie en- evaluatie)  
brengt alle arbeidsrisico’s in kaart. Met deze 
informatie kunnen maatregelen genomen worden 
om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. In 
2021 is gestart met een zogenaamde dynamische 
RIE. Hierbij komen in een cyclus van drie jaar 
alle arbo-thema’s aan de orde.  Dit zijn fysieke 
belasting, BHV en brandveiligheid en algemene 
onderwerpen.
In 2021 is gekeken naar de fysieke belasting en 
Corona. De beleidsmedewerker arbo/veiligheid 
heeft 15 locaties bezocht. In  2022 volgen 
de overige 13 locaties. De resultaten worden 
opgenomen in de Digitale RIE&E en zijn daar per 
locatie inzichtelijk. Elke locatie krijgt een eigen 
plan van aanpak.

De ervaring en met deze aanpak waren goed, 
het geeft veel minder papieren rompslomp, en 
het lukt om met de teams over veiligheid in 
gesprek te zijn. De planning om elke locatie elk 
jaar te bezoeken blijkt te ambitieus. Een cyclus 
waarbij een locatie elke twee jaar wordt bezocht 
is realistischer. Ook is gebleken dat bij het bezoek 
automatisch meer thema’s aangestipt worden.
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Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Uitrollen van de zorg RIE Deels, in 2022 wordt dit verder opgepakt

Inhalen BHV trainingen (door Corona) Wordt verder opgepakt in 2022

Bedrijfsopvangteam (BOT)
Het BOT is een team van deskundigen die 
medewerkers opvangen na een traumatische ervaring 
op het werk. Careander is aangesloten bij het BOT 
van ’s Heerenloo.
Medewerkers kunnen zelf contact opnemen met 
het BOT. Meestal gebeurt dat na contact met de 
teammanager. In 2021 zijn de teammanagers 
geschoold in deze methodiek. Zij zijn hierdoor 
beter voorbereid op de eerste gesprekken met 
medewerkers na een traumatische ervaring. Zij 
zijn hierdoor ook beter in staat medewerkers te 
overtuigen van het belang van contact met het BOT. 
In 2022 zal een medewerker van Careander worden 
opgeleid tot medewerker BOT. Deze wordt en aan het 
huidige team worden toegevoegd.

Bedrijfshulpverlening (BHV)           
Brandveiligheid heeft in het teken gestaan van sturen 
op risico’s en maatwerk per locatie. Het lijkt moeilijk 
te zijn om altijd een opgeleide BHV op de locatie te 
hebben.Om dat te ondervangen krijgt iedere locatie 
een jaarlijks veiligheidstraining waarin alle aanwezige 
medewerkers getraind en geoefend worden op: 
‘alarmeren en ontruimen’. 
De ervaringen daarmee zijn goed, er was een 
duidelijk besef van verantwoordelijkheid voor een 
veilige ontruiming.
* Careander heeft in december 2021 120 opgeleide  
   BHV-ers, en 22 aandachtsfunctionarissen BHV.  
* Uit oefeningen bleek dat de BHV organisatie goed  
   geoefend en voorbereid is.

* 

Door Corona zijn een groot aantal BHV-ers niet op  
   herhalingstraining geweest.
* Het is noodzakelijk om dat in de eerste helft van  
   2022 in te halen,

Brandveilige gebouwen
In 2021 zijn vier locaties bezocht door de Brandweer 
in het kader van de reguliere controles brandveilig 
wonen. Alle brandveiligheidseisen zijn in orde bevon-
den.In twee gevallen is de Brandweer uitgenodigd om 
mee te kijken naar brandveiligheid  in geval van een 
verbouwing.  

Fysieke belasting
Door de aard van de werkzaamheden is fysieke 
belasting binnen Careander een hoog risico. Volgens 
de ARBO wet moet Careander daarom een specifiek 
beleid hebben. In 2021 het beleid met betrekking tot 
fysieke belasting gewijzigd. De taken van de ergocoa-
ches en de samenwerking met ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten is beter beschreven. 
De implementatie van het beleid is als gevolg van 
Corona nog onvoldoende in gang gezet. Dit staat op 
de agenda in 2022. Activiteiten zijn onder andere het 
versterken van de samenwerking tussen ergocoaches 
en fysiotherapeuten en het verzorgen van trainingen 
voor ergocoaches door eigen fysiotherapeuten.

 - Waa

Een veilige werkomgeving
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Waar zou Careander aan  
werken in 2021 Resultaat

Kwartaalrapportage kwaliteit voor MT

Opzetten en uitvoeren interne audit cyclus Uitgesteld naar 2022

Kwaliteitsmonitor maken

De goede dingen doen en de dingen die je doet 
goed doen. Dat is de algemene omschrijving van 
kwaliteit. Dat is geen vast gegeven maar is een 
proces van voortdurend leren en verbeteren. In 
het kwaliteitskader van Careander hebben we 
aangegeven dat we ons daarom steeds drie vragen 
stellen:
* Hoe gaat het nu?
* Wat gaat goed en wat kan beter?
* Hoe gaan we dat ontwikkelen?

Om dit binnen de organisatie te structureren is een 
kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld. Dit is het 
geheel van beleid, processen, procedures, resultaten 
en registraties waarmee een organisatie de kwaliteit 
van diensten beheerst en verbetert. Doel hiervan is 
de dienstverlening aan de cliënt continue verbeteren. 
Het kwaliteitsrapport is één van de instrumenten om 
jaarlijks te reflecteren op de kwaliteit.

Daarnaast kent Careander nog een aantal 
instrumenten die de kwaliteit in kaart brengen zodat 
leer- en verbeterpunten kunnen worden vastgesteld.

Externe toetsing van het 
kwaliteitsmanagementsysteem  
Careander wil voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. 
Dit is bewijs dat Careander de processen die kwaliteit 
garanderen op orde heeft. Sinds 2021 vindt de 
certificering voor deze norm plaats door Certificatie 
in de Zorg. 
De externe audit van 2021 bracht een aantal 
verbeterpunten aan het licht waaraan afgelopen jaar 
gewerkt 

Structurele interne auditcylus opzetten 
en uitvoeren
Interne audits spelen op verschillende manieren 
een belangrijke rol in het kwaliteitsdenken en 
-handelen van een organisatie. De organisatie 
verkrijgt hiermee informatie of het kwaliteitsma-
nagement systeem  voldoet haar eigen kwali-
teitseisen. Deze zijn vastgelegd in het Kwaliteits-
kader Careander 2020 en in de ISO 9001-2015 
norm. Met andere woorden: doen we wat we 
afgesproken hebben en dragen de kwaliteitseisen 
daadwerkelijk bij aan het waarmaken van onze 
klantbeloften. Het is ook een mooie gelegenheid 
om het gesprek over kwaliteit in de organisatie te 
voeren. Het bevordert het denken over kwaliteit.
Op de onderwerpen medicatie en RI&E werden in 
2021 interne audits uitgevoerd. Een structurele 
interne audit cyclus op andere onderwerpen werd 
niet uitgevoerd. 
In 2022 wordt de interne audit cyclus opgezet en 
start ook de uitvoering.

Kwaliteitsmonitor en kwartaalrappor-
tages kwaliteit
Het verzamelen van gegevens over kwaliteit en 
het geregeld rapporteren hierover bevordert het 
kwaliteitsbewustzijn binnen Careander. In 2021 is 
daarom gestart met het vaststellen van een kwali-
teitsmonitor. Deze monitor geeft aan over welke 
kwaliteitsindicatoren voortgang wordt gemonitord. 
Per kwartaal verschijnt een rapportage voor het 
managementteam met daarin gegevens, adviezen 
en vragen. In 2021 zijn rapportages gemaakt over 
kwartaal 2 en 3. 

Begin 2022 is de kwartaalrapportage over kwartaal 4 
van 2021 verschenen. In 2022 wordt de kwartaalrap-
portage verder ontwikkeld waarbij aandacht zal zijn 
voor de kwaliteit van de gegevens en de analyses en de 
wijze waarop deze breder in de organisatie gecommu-
niceerd zullen worden.

Kwartaalrapportage instroom, doorstroom 
en uitstroom cliënten
In 2021 zijn gegevens over instroom, doorstroom en 
uitstroom van cliënten verwerkt in kwartaalrapportages 
voor het managementteam. Met behulp van deze cijfers 
en analyses kunnen trends en knelpunten in bijvoor-
beeld het juiste zorgaanbod gesignaleerd worden.

Het kwaliteitsmanagement systeem

Waar gaat Careander aan werken
 in 2022

Uitvoeren van RI&E op locaties

Plan van aanpak RI&E per locatie uitwerken en 
gezamenlijk met teams uitvoeren

Een medewerker van Careander opleiden tot 
medewerker BOT

In 2022 hebben alle BHVers de herhalingstraining 
gevolgd

Implementeren beleid fysieke belasting. Met 
name de samenwerking tussen ergo coaches en 
fysiotherapeuten versterken
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9 Reflectie Raad van Toezicht 
Op veel plaatsen is al gerefereerd aan de moeilijke 
tijd die achter ons ligt. Corona heeft een groot beslag 
gelegd op cliënten, vrijwilligers en medewerkers; 
cliënten die te maken hebben gekregen met minder 
vrijheid. Zo ook medewerkers, maar ook vrijwilligers 
met spanningen op het werk en spanningen in 
de privé situatie. Dit alles heeft het werk zwaar 
gemaakt. De raad heeft veel respect voor het 
doorzettingsvermogen van cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers.

De raad en daarbinnen de cie. Kwaliteit en Veiligheid 
hebben het kwaliteitsrapport: “Samen groeien 
we verder 2021” besproken en daarbij vooral 
gekeken naar de beleidsintenties op het gebied 
van zorgverlening en de daarop aansluitende 
dienstverlening van de organisatie.
In positieve zin steunt de raad de ontwikkelingen op 
het gebied van de methodische zorgverlening, de 
doelgerichte aanpak van de zorg en de betrokkenheid 
van de client daarbinnen. De raad vindt dat  
belangrijk. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van 
zorg en dienstverlening. Geconstateerd moet worden 
dat hiervoor focus  van medewerkers belangrijk is. 

Ontwikkeling van medewerkers dient mede om 
die reden een kernpunt te zijn in het beleid van 
de organisatie, de raad steunt de ontwikkelingen 
op dat gebied. De vraag die daar eveneens in 
is meegenomen betreft de aansluiting van het 
operationele beleid in relatie tot het strategisch beleid 
van de organisatie. 

Het is goed te lezen dat de ontwikkeling van het 
strategisch beleid in een afrondend fase verkeert en 
komend jaar wordt afgerond, zodat de organisatie 
hier mee verder kan. 

In het rapport wordt verder aandacht besteed aan de 
ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn om de 
zorg op een goede wijze uit te voeren. 

De voorbereiding van de implementatie van ONS van 
NEDAP is daarin van groot belang en wordt door de 
raad van harte toegejuicht.  
Naast bovengenoemde punten blijven ook andere 
aspecten in zicht, hierbij denkend aan: ziekteverzuim, 
personeelsbeleid, ICT, de Wet Zorg en Dwang etc.

De raad kijkt met vertrouwen naar de toekomst van 
de organisatie en daarin helpt het dat de corona 
maatregelen nu zijn afgelopen. Alle aandacht kan nu 
gericht worden op plannen die helpen om de zorg en 
de daarvoor noodzakelijke organisatie te optimalise-
ren.
 
Reflectie CCR deelraad cliënten
Een aantal leden van de CCR deelraad cliënten heb-
ben het kwaliteitsrapport gelezen.

Aan de leden zijn de volgende vragen gesteld:
•  Geeft het rapport de ontwikkelingen weer die 

in 2021 hebben plaatsgevonden? Herken je de 
onderwerpen?

•  Wat vind jij als lid van de deelraad cliënten 
belangrijk om mee te nemen naar 2022? 

Aan de deelraad cliënten en verwanten (CCR), de Raad van Toezicht 
en de Ondernemingsraad is gevraagd een reflectie te geven op de 
inhoud van het Kwaliteitsrapport. 



Wat vindt de Raad van 
Toexxxxxx
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De leden gaven het volgende aan:
Het kwaliteitsrapport ziet er goed en overzichtelijk 
uit.  Mooi dat we kunnen lezen waar in het afge-
lopen jaar aan gewerkt is. Alle leden geven aan de 
beschreven onderwerpen te herkennen. Veel van 
de onderwerpen zijn aan de orde geweest in de 
vergaderingen van de CCR.

Tip van een van de leden: Om het rapport goed 
te kunnen lezen zou het prettig zijn als er de 
volgende keer een lijst met de betekenis van 
gebruikte afkortingen toegevoegd kan worden.

Een ander lid geeft aan benieuwd te zijn naar het 
cliëntportaal Caren. Hij is bekend met dit portaal 
via zijn werk bij een andere zorgaanbieder. Het is 
fijn dat je in dit portaal ook zelf in je agenda kunt 
schrijven.

Hij wil graag dat er binnen Careander mee 
gewerkt gaat worden. Het zou mooi zijn als veel 
cliënten het portaal gaan gebruiken.
 
Reflectie CCR deelraad verwanten
Het rapport geeft een goed en duidelijk overzicht 
van de plaatsgevonden activiteiten in 2021 en van 
de voorgenomen acties in 2022. Een en ander is 
helder en overzichtelijk weergegeven en de paarse 
kaders geven daarmee een goed overzicht van de 
plannen.
 
De wijze waarop in het afgelopen jaar vorm is 
gegeven aan de visie en identiteit van Careander 
wordt helaas onvoldoende duidelijk verwoord.
 
Niet alle beoogde doelen zijn overigens mede door 
de corona-maatregelen en ziekteverzuim behaald. 
Met name de implementatie van de Wet Zorg en 
Dwang blijft een punt van aandacht.  
 

Dat doet echter niets af aan het feit dat er over 
de hele linie hard gewerkt is en dat men met 
tegenslagen te maken heeft gehad.
 
Wij onderschrijven dat er verder gewerkt moet 
worden aan het werven van vrijwilligers. Ook 
het verbreden van zowel de deelraad cliënten 
als de deelraad verwanten is een belangrijk 
aandachtspunt. Daarbij dient de samenstelling 
van de deelraden een betere afspiegeling van de 
organisatie te zijn. Nu zijn niet alle locaties zijn 
vertegenwoordigd in de centrale raden.                                                      

Tot slot adviseert de verwantenraad dat 
de informatievoorziening aan cliënten en 
verwanten wordt versterkt. Het is  verstandig 
om in samenwerking met alle betrokkenen een 
communicatieplan op te stellen. Daarin dient 
onder andere aandacht te worden besteed 
aan de communicatie met de cliënten en de 
cliëntvertegenwoordigers op lokaal niveau.    
 
Reflectie OR
Careander kent een actieve Ondernemingsraad 
voor de medewerkers. In de Ondernemingsraad 
zitten 12 vertegenwoordigers vanuit de medewer-
kers, 5 vanuit het Sociaal Domein en 7 vanuit de 
groep Wet Langdurige Zorg. In 2021 zijn er veel 
wisselingen geweest binnen de OR, het meren-
deel doordat OR-leden elders een baan hebben 
aanvaard. 

Doordat in 2021 vergaderingen en een cursus 
alleen via Teams konden plaatsvinden was het 
soms moeilijk om goed met elkaar in contact te 
blijven maar we hebben dit toch redelijk gered. 
Alle kiesgroepen zijn vertegenwoordigd conform 
het reglement. Aan de OR is een ambtelijk secre-
taris toegevoegd. 

 

Dit is een vaste persoon die de OR bijstaat. Vanwege 
ziekte van de ambtelijk secretaris zijn een aantal 
zaken minder soepel verlopen.

De OR heeft ingestemd met onder andere, de jaar-
plannen Arbo Veiligheid en Leren en Ontwikkelen. 

Over de begroting 2022, opheffen BV’s Ruiter en 
de reorganisatie Kind en Jeugd heeft de OR advies 
uitgebracht. 

Daarnaast heeft de OR kennis genomen van de 
vastgoedstrategie, verzuimcijfers en het verslag van 
audits verbetermaatregelen. Ook de bijeenkomsten 
strategische koers, het nieuwe Elektronische Cliën-
tendossier en het medicijnbeleid hebben in 2021 veel 
aandacht gekregen. 

In 2022 zal de OR zich bezig houden met het verloop 
van personeel, aantrekken van personeel, naamsbe-
kendheid van Careander, stand van zaken zelforgani-
satie en het volgen van de ontwikkelingen van Kind 
en Jeugd. 
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Cliëntzorg 
in cijfers

10 Clientaantallen
per financiering 2021 2020

Cliënten PGB 55 63

Zorg voor 
cliënten 
van andere 
organisaties

36 19

Jeugdwet 267 299

WLZ 673 632

WMO 170 183

Totaal 1.201 1.196

Careander heeft te maken met verschillende 
financieringsvormen, waarbij het aantal cliënten 
met een WLZ indicatie het grootste deel uit-
maakt.

In en uitstroom 
cliënten instroom uitstrooom

Cliënten PGB 55 63

PGB 12 7

Zorg voor 
cliënten 
van andere 
organisaties 

9 25

Jeugdwet 65 85

WMO 170 183

WLZ 77 34

WMO 30 41

Eindtotaal 193 192

Indicatie opbouw binnen de WLZ

Wet Langdurige Zorg

1 GGZ W; Wonen met intensieve begeleiding 2

2GGZ W; Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 1

2VG; Wonen met begeleiding 3

3GGZ W; Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering 3

3VG; Wonen met begeleiding en verzorging 164

3ZGaud; Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 1

4LG; Wonen met begeleiding en verzorging 2

4VG; Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 137

5LG; Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 1

5VG; Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 112

6LG; Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 2

6VG; Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 171

7LG; Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 1

7VG; (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 11

8VG; Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 59

Eindtotaal 670
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Training Aantal 
trainingen Aantal Behaald/

aanwezig Niet Geannuleerd

Agressiepreventie en -hantering 3 41 35 6

BBL-Leerlingen: Training Meldcode 1 8 8

BHV Basis 79 77 2

BHV Herhaling 14 (2 120 89 17 14

Bijeenkomst ADF Sociale Veiligheid (1 28 18 10

Kinder EHBO 9 1 7 2

LACCS 5 72 11 54 7

Leerlingen en stagiaires: Financiële stromen in de VG 1 5 5 0 0

Leerlingen en stagiaires: Lezing Geef me de 5! 1 6 6 0 0

Leerlingen en stagiaires: Lezing Geef me de 5! Auti-Communicatie 1 7 7 0 0

Leerlingen en stagiaires: Werkt het niet met een praatje? Maak een plaatje! 1 7 6 0 1

Online basisworkshop beoordelen 4 26 23 1 2

training fysieke belasting 2 9 0 0 0

Verlies en rouw bij volwassenen in de gehandicaptenzorg 2 12 8 1 3

Basis versterken 293 221 221 0 72

Overzicht trainingen 2021


