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De Twentse Zorgcentra Samen leven

Samen Leven, met elkaar.

Paul deelt een huis met 6 andere bewoners.

Ze zitten in de huiskamer.

Ook Marloes is er bij.

Ze praten over Samen Leven.

Ik wil me thuis voelen, zegt Sanne.

Ik wil zelf kiezen met wie ik om wil gaan, zegt Karim.

Ik wil de dingen doen die ik leuk vind, zegt Paul.

Marloes zegt:

We houden rekening met jullie wensen.

Maar soms lukt dat niet helemaal.

Omdat we dingen moeten doen van de minister  

of van de gemeente.

En rekening houden met elkaar.

Betrek mij bij het maken van keuzes in mijn leven . Ik wil op tijd weten als er iets voor mij verandert, 
maar nog liever wil ik hier zelf over na kunnen denken en over kunnen praten . Luister goed naar mij en 
help mij om een beslissing te nemen die bij mij past. Stop met praten over mij in plaats van met mij…
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Samenvatting
in deze notitie ‘samen leven’ schetsen 
we het perspectief voor de komende vier 
jaar (2017-2020). met cliënten, verwanten 
en medewerkers hebben we begin 2016 
drie avonden gesproken over onze kijk 
op goede zorg, onze positie in de regio en 
onze ambities. 

Uitgangspunt voor onze zorg is onze zorgvisie. In 
2012 brachten de cliëntenraden hun zorgvisie uit, 
die in 2014 werd aangevuld met de visie vanuit 
medewerkersperspectief en het perspectief van de 
organisatie. De kern van onze visie is dat de cliënt 
invulling geeft aan zijn eigen leven. Dat doet hij met 
zijn naasten en vrienden. Wij ondersteunen daarin 
waar dat nodig is. Dat doen wij dichtbij de cliënt, de 
cliënt mag rekenen op onze deskundigheid en we 
streven naar eenvoud; we doen de dingen zo gewoon 
mogelijk. 

Medewerkers werken met cliënten en verwanten 
aan een goed leven voor de cliënten. Dat kan alleen 
als medewerkers mooi werk hebben en we dat 
allemaal kunnen doen binnen de middelen die ons ter 
beschikking worden gesteld (financieel gezond). Wij 
noemen dat STERK (Samen Toewerken naar Eigen 
Regie en Kracht).

Onze organisatie is opgebouwd rondom de cliënt. 
Om dat te bereiken zijn de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de 
cliënt gelegd. Dat vraagt om een andere manier van 
organiseren, met andere werkprocessen. We scholen 
onze medewerkers om met cliënten en verwanten 
het goede gesprek te voeren. De afspraken die 
zo worden gemaakt, worden vastgelegd in een 
Elektronisch Cliënten Dossier: ‘Mijn Leven’. Dit 
dossier is door de cliënt, verwanten en medewerkers 
in te zien en te bewerken, ook vanuit huis. 
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We gebruiken klare taal: wettelijke richtlijnen en 
uitgangspunten van beleid worden hertaald, zodat 
deze voor cliënten begrijpelijk zijn. Bij het maken van 
afspraken met de cliënt laten we ons niet leiden door 
het bestaande aanbod, maar laten we ons inspireren 
door de vraag en de mogelijkheden van de cliënt. 

Onze kwaliteit van zorg zien we vooral in de mate 
waarin we erin slagen te voldoen aan de wensen en 
verwachtingen van de cliënten, verwanten, medewer-
kers en andere belanghebbenden. De komende jaren 
willen we kwaliteit beter zichtbaar maken en inbedden 
in de dagelijkse zorg en bezigheden. Ook willen we met 
en van elkaar blijven leren, om aan kwaliteit van zorg 
te blijven werken. Bij De Twentse Zorgcentra kunnen 
cliënten in vrijheid leven. We werken verder aan een 
volledige afbouw van fixatiebanden en afzonderings-
ruimtes. Ook andere vrijheidsbeperkende maatregelen 
worden zoveel mogelijk teruggedrongen. 

Teams zullen steeds meer hun eigen processen gaan 
organiseren. Zij worden daarbij ondersteund: coaches 
begeleiden de teams in hun ontwikkeling, gedragskun-
digen, therapeuten, artsen en andere behandelaren 
geven handvatten waarmee het dagelijks leven en 
welzijn van cliënten beter kan worden ingevuld. In het 
teamontwikkelplan ‘Ons Leven’ worden de afspraken 
vastgelegd die cliënten, verwanten en medewerkers 
met elkaar maken om ‘goed leven’, ‘mooi werk’ en 
‘financieel gezond’ te realiseren. En er wordt een pilot 
gedraaid met OnsTeamportaal waarmee de ontwik-
keling van het professionele team in beeld wordt 
gebracht en het team wordt geholpen in zijn professi-
onele ontwikkeling. 

Wij investeren in de medewerkers om hun deskun-
digheid te ontwikkelen en in te zetten. We nodigen 
experts uit om kennis toe te voegen, met de bedoeling 
onze deskundigheid nog verder uit te bouwen. We 
willen leren van praktijk- en wetenschappelijk onder-
zoek, zodat we steeds beter kunnen aansluiten bij de 
behoefte van onze cliënten. En we willen onze eigen 
medewerkers in staat stellen om bij te dragen aan 
praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Ook 
nodigen wij verwanten uit om hun betrokkenheid en 

ervaringsdeskundigheid te tonen en met ons te delen.
De Twentse Zorgcentra positioneert zich als een orga-
nisatie voor mensen met een verstandelijke beperking 
en intensieve ondersteuningsbehoeften. Het gaat 
in belangrijke mate om mensen met een ZZP 5, 7 of 
8, die vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) worden 
gefinancierd. Daarnaast bieden wij ongeveer 500 
cliënten ondersteuning die wordt gefinancierd vanuit 

de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de 
Jeugdwet. Om de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
voor cliënten - en zeker ook voor medewerkers! - te 
vergroten, willen we een breder en passender aanbod 
ontwikkelen voor (potentiële) cliënten met een ZZP 
4 of 6. Binnen de WMO en Jeugdwet willen wij onze 
positie versterken door onze ondersteuning verder uit 
te breiden naar 600 cliënten.

Maak (meer) tijd voor mij en geef mij de tijd en ruimte die ik nodig heb.
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De bezetting van onze woningen is redelijk stabiel 
(rond de 940 plaatsen) en lijkt de komende jaren niet 
onder druk te staan. Wel is het zaak om het vast-
goed doelmatiger te benutten en tegelijkertijd meer 
tegemoet te komen aan de wensen van cliënten. 
Die wensen zijn heel verschillend. De komende jaren 
wordt een vastgoedportefeuille opgebouwd met 
verschillende woonvormen, zodat cliënten een stap 

kunnen maken in hun wooncarrière. Daarbij zorgen 
we voor passende dagbesteding zo dicht mogelijk 
bij de woonplek van cliënten. Op de hoofdlocaties de 
LosserHof en ’t Bouwhuis wordt het aantal vierkante 
meters dat niet voor wonen of dagbesteding wordt 
gebruikt, gereduceerd waardoor de beschikbare 
vierkante meters nog meer ten goede komen aan de 
cliënten. 

De opgave voor de komende jaren is om de verschil-
lende onderdelen binnen de organisatie met elkaar 
te verbinden. We zoeken die verbinding vooral in 
kennisgebieden, in de vier ‘sterren’ die we verder 
gaan ontwikkelen: (1) cliënten met een matige 
verstandelijke beperking en aanpassingsproblemen, 
(2) ouderen met een verstandelijke beperking, (3) 
cliënten met ernstige meervoudige beperkingen en 
(4) kinderen met een verstandelijke beperking en 
hun ouders. Binnen deze vier sterren ontwikkelen 
medewerkers samen met cliënten en verwanten 
expertise, door kennisnetwerken te organiseren 
rondom de ondersteuningsvragen van deze cliënten. 
Los van de financieringsvorm of de plaats waar de 
cliënt wordt ondersteund. Daarbij zoeken we verbin-
ding met collega-instellingen en met opleidings- en 
kennisinstituten. 

Om onze positie in Twente te verstevigen en 
te kunnen excelleren op de vier genoemde 
kennisgebieden (de ‘sterren’) is het van belang om 
financieel gezond te zijn en te blijven. Dat is nodig 
om te kunnen blijven investeren in het opleiden van 
medewerkers en te komen tot een kennisintensieve 
en lerende organisatie. Een gezonde bedrijfsvoering 
met een rendement van 1% per jaar is bovendien 
nodig om financiering te kunnen aantrekken om 
daarmee ook onze renovatie- en nieuwbouwplannen 
te realiseren. Betere huisvesting op en buiten de 
hoofdlocaties is nodig om goede zorg te kunnen 
bieden en cliënten aan ons te blijven binden. 

Wij doen ons werk in een samenleving die voortdu-
rend verandert. Dat heeft invloed op onze positie. 
Zo hebben we te maken met politieke keuzes die 
gevolgen hebben voor de financiering en de inhoud 
van de zorg. Gemeenten krijgen een steeds grotere 
rol in het zorgdomein. Onze samenwerking met 
gemeenten wordt daarmee steeds meer van belang. 
We willen beschikbaar zijn voor, en zichtbaar zijn in, 
Twente. Door met cliënten actief te zijn in de sociale 
omgeving, maar ook door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in onze organisatie mogelijk-
heden te bieden om weer deel te nemen aan de 
maatschappij.

Mijn Leven, Ons Leven, Samen Leven. 
De Twentse Zorgcentra.

Marloes gaat verder:

Ik moet soms ook dingen doen.

Bijvoorbeeld nieuwe dingen leren.

Dan kan ik jullie beter helpen.

Zoals bij het invullen van jullie leven.

Alles wat wij nu zeggen is belangrijk.

Zullen we dit samen opschrijven?

Voor jou in Mijn Leven 

en voor ons samen in Ons Leven.
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In 2020...
1.  Zijn we voor mensen met een verstandelijke be-

perking en intensieve ondersteuningsbehoeften 
nog steeds de belangrijkste aanbieder van zorg 
en ondersteuning; 

2.  Bieden we een breed palet aan zorg en 
ondersteuning en verbinden deze om 
daarmee naar de cliënten een samenhangend 
(‘levensbreed’ en ‘levenslang’) aanbod te kunnen 
doen;

3.  Hebben we expertise ontwikkeld op een viertal 
kennisgebieden en werken daarin samen 
met collega-organisaties en opleidings- en 
onderzoeksinstituten;

4.  Wordt de zorgvisie als een vanzelfsprekend fun-
dament van ons handelen ervaren;

5.  Organiseren we zorg en ondersteuning dichtbij de 
cliënt (STERK) en hebben we onze werkprocessen 
daar volledig op ingericht;

6.  Is het Advies en Behandelcentrum (ABC) operati-
oneel voor ‘eigen’ cliënten en cliënten in de regio;

7.  Worden we door cliënten, verwanten, IGZ en 
andere belanghebbenden gezien als een organisa-
tie waar voortdurend gewerkt wordt aan verdere 
verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg; 

8.  Is het vanzelfsprekend om kennis te delen en van 
elkaar te leren. Het inzetten van digitale midde-
len ondersteunt ons hierbij;

9.  Zijn we een solide organisatie die continuïteit 
biedt aan haar cliënten, medewerkers en belang-
hebbenden;

10.  Zijn we een betrouwbare, wendbare en snel 
reagerende partner voor organisaties in Twente 
als het gaat om maatschappelijke vraagstukken 
of het bieden van ondersteuning aan cliënten;

11.  Zijn cliënten en organisatie duidelijk zichtbaar in 
de samenleving.

Vandaag is Paul jarig.

Hij is 27 geworden.

Marloes vraagt aan Paul:

Over 3 jaar word je 30.

Waar zou je dan willen zijn?

Hier! antwoordt Paul.

Dat is mooi.

Want over 3 jaar zijn we er nog steeds.

Voor jou en voor mensen net als jij.

In 2020 zijn wij er ook nog voor jou!

Ik wil dat er goed met elkaar gecommuniceerd wordt, zodat ik niet steeds dezelfde antwoorden 
moet geven of steeds hetzelfde moet vragen of dat ze de afspraken die ik gemaakt 

heb niet goed weten . Ik wil zo weinig mogelijk afspraken en geen lijst voor mijn bezoek.
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Streefgetallen

940
Behoud van volume WLZ: 
940 cliënten verblijf met behandeling

600
Versterken positie WMO/Jeugdwet: 
van 500 naar 600 cliënten

0
Geen fixatiebanden meer in gebruik

0
Geen afzonderingsruimten meer in gebruik

32,5%
De capaciteit in appartementen of zit-slaapkamer met 
eigen sanitair wordt met 7,5% verhoogd van 25% naar 
32,5%;

9.000 m2

Niet rendabele vierkante meters zijn gereduceerd. De  
ca. 15.000 m2 die momenteel in gebruik zijn voor 
ondersteuning worden teruggebracht naar ca. 9.000 m2. 

Bovengemiddeld
Cliënttevredenheid: bovengemiddeld

Bovengemiddeld 
Medewerkertevredenheid: bovengemiddeld

Het laagste kwartiel
Overheadpercentage: we behoren tot de organisaties 
in het laagste kwartiel

25%
Solvabiliteitsratio: 25%
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Goed leven
voorwoord

in 2012 brachten de regionale 
cliëntenraden hun zorgvisie uit. één 
van de kenmerkende zinnen was “ik zou 
zoveel mogelijk dingen willen doen waar 
ik blij van word”. dat is echt een ‘gewone 
mensen wens’. blij worden van de mensen 
die om je geven, van de dingen om je heen, 
van de plek waar je woont en werkt. en 
blij worden van wat jij betekent voor de 
ander. 

De zorgvisie opent met “Net als ieder mens heb ik het 
recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten”. 
Je eigen leven inrichten heeft alles te maken met 
de mensen die belangrijk voor je zijn, met wie je de 
dingen samen wilt doen. Je eigen leven inrichten 
is niet eenvoudig. Zeker niet als je vanwege een 
verstandelijke beperking moeite hebt om de wereld 
om je heen te begrijpen en daar een positie in te 
nemen. 

De Twentse Zorgcentra biedt al 50 jaar zorg en 
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking. In ons geschiedenisboek (2017) laten 
we de ontwikkeling zien die onze organisatie 
heeft doorgemaakt. We kijken soms met enige 
verbazing naar onze eigen geschiedenis. Maar 
vooral ook met respect en waardering voor de inzet 
van de medewerkers door de jaren heen. Er is veel 
veranderd in de manier waarop mensen met een 
verstandelijke beperking worden ondersteund. Er 
zijn veel verschillende woonvormen gekomen. Niet 
alleen op de hoofdlocaties maar ook in de wijken en 
dorpen. Er is een breed aanbod aan dagbesteding 
en werk gerealiseerd. Ook weten we steeds meer 
over de beste manier van begeleiden, passend bij de 
talenten, de wensen en de beperkingen van de cliënt. 
En wat echt veranderd is, is de positie van de cliënt 
zelf en van de verwanten. Maar ook de positie van 

de begeleider is veranderd. Cliënten zijn samen met 
verwanten en begeleiders voortdurend op zoek naar 
de beste manier om richting te geven aan hun eigen 
leven. 

Dat zien we als onze belofte aan degenen die onze 
ondersteuning nodig hebben. We willen leren 

om steeds beter naar cliënten te luisteren en te 
begrijpen wat belangrijk voor hen is. Ook, en vooral, 
als cliënten zich heel moeizaam kunnen uitdrukken. 
Betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij de 
belangrijkste sleutels. Ons handelen meten we af 
aan drie ‘ijkpunten’. We blijven dichtbij de cliënt, de 
cliënt mag rekenen op onze deskundigheid en we 
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alle verschillende invalshoeken en meningen. Wel 
denken we de grote lijnen uit alle gesprekken te 
hebben verwoord en daarmee recht te doen aan de 
inbreng en de betrokkenheid die we hebben ervaren 
op deze avonden. Als organisatie, die we met elkaar 
vormen, voelen we de verantwoordelijkheid om het 
vertrouwen dat cliënten en verwanten in ons stellen, 
waar te maken. Dat doen we door medewerkers toe 
te rusten om met cliënten en verwanten te blijven 
werken aan een goed leven voor de cliënten. Dat kan 
alleen als medewerkers mooi werk hebben en we dat 
allemaal kunnen doen binnen de middelen die ons 
ter beschikking worden gesteld (financieel gezond). 
Goed leven, mooi werk en financieel gezond zijn 
drie begrippen die aan elkaar verbonden zijn en als 
we die apart bespreken doen we dat alleen om het 
overzichtelijk te houden. 

Als bestuurder van De Twentse Zorgcentra verbind 
ik graag mijn naam aan het perspectief dat we 
samen hebben geformuleerd. Maar dat wil ik niet 
doen zonder alle cliënten, verwanten, vrijwilligers 
en medewerkers te bedanken voor hun rijkdom 
aan ideeën die zij op deze drie avonden hebben 
ingebracht. Er was een enorme bereidheid om van 
elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan. 
De zorg zit in ons hart, onze handen en ons hoofd. 
Het ‘Samen Leven, perspectief 2017-2020’ is daar 
een stille getuige van. 

Harry Finkenflügel
Bestuurder

streven naar eenvoud; we doen de dingen zo gewoon 
mogelijk.

In februari en maart 2016 hebben we met cliënten, 
verwanten, vrijwilligers en medewerkers gesproken 
over de koers van de organisatie. Onder het motto 
‘focus en richting’ zijn we op drie avonden met 

elkaar in gesprek gegaan over de beelden die 
we hebben van de organisatie en hoe we ons de 
komende jaren verder kunnen ontwikkelen.
De gesprekken op deze avonden waren bijzonder 
levendig en kenmerkten zich door een enorme 
betrokkenheid bij de cliënt maar ook bij elkaar. 
Het is onmogelijk om hier ruimte te geven aan 

Paul is bij een bijeenkomst.

Vandaag houdt Jaap een toespraak:

Al 50 jaar zijn wij er voor jou.

Er is veel veranderd.

We weten ook steeds meer.

Samen zoeken wij altijd naar de beste manier:

Om naar jou te luisteren, om goed voor je te  

zorgen en om mooi werk te creëren.

Paul luistert. 

Hij heeft nog één wens.

Een gewone mensen wens…

Paul heeft een wens,  
een gewone mensen wens.

Ik wil dat mensen mij begrijpen en mij respecteren om wie ik ben .
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‘Waar ik blij van word’
uitgangspunten

cliënten van de twentse zorgcentra 
maken deel uit van de samenleving. zij 
willen een leven leiden zoals zij dat zelf 
graag willen, een leven waarin zij met 
hun talenten en beperkingen tot hun 
recht komen. 

Elke dag weer zetten cliënten, hun verwanten, 
vrienden, medewerkers en vrijwilligers zich daarvoor 
in. We doen dat met elkaar en dichtbij de cliënt. 
Immers, de cliënten zelf en mensen die hen goed 
kennen, weten het beste waar behoefte aan is.

zorgvisie
In 2012 brachten de cliëntenraden hun zorgvisie 
uit, die in 2014 werd aangevuld met de visie vanuit 
medewerkersperspectief en het perspectief van de 
organisatie. In de zorgvisie van de cliëntenraden stond 
de diepste wens van cliënten verwoord: “Net als ieder 
ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik 
mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt 
naar mij luisteren en mij respecteren. Ik zou zoveel 
mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” 

Om beter aan te kunnen sluiten bij deze wens, is in 
2014 een nieuwe weg ingeslagen: cliënten, verwanten 
en medewerkers vormen voortaan samen het team. 
Zij krijgen de ruimte om zelf te bepalen hoe het leven 
van de cliënten vorm krijgt en hoe de beschikbare 
middelen worden besteed. 

we werken vanuit onze zorgvisie:

cliënt
Net als ieder ander mens heb ik het recht om 
te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil 
graag dat mensen echt naar mij luisteren en mij 
respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk 
dingen willen doen waar ik blij van word. Voor zover 

het binnen mijn mogelijkheden ligt, wil ik zelf 
kunnen kiezen hoe ik leef, werk en mijn vrije tijd 
invul. Ook wil ik kunnen kiezen met wie ik om wil 
gaan. Ik wil graag zoveel mogelijk invloed op wie mij 
begeleidt bij de dingen die ik niet of niet zelfstandig 
kan. Als dit allemaal lukt, dan krijg ik de kans 
om dicht bij mijzelf te blijven en een waardevolle 

bijdrage te leveren aan de maatschappij, waarvan ik 
deel wil uitmaken.

medewerker
Als professional ondersteun ik de cliënt bij het zelf 
vormgeven aan zijn leven. Dat doe ik in optimale 
samenwerking met de cliënt en zijn ouders/

Doen waar ik blij van word!

Net als iedereen wil ik zelf beslissen.

Wat ik doe, waar ik woon en met wie ik omga.

Ik wil kunnen doen waar ik blij van word.

Marloes helpt me als ik dat nodig heb. 

De Twentse Zorgcentra helpt Marloes,

wanneer zij dat nodig heeft.

Want samen zijn we STERK!

Ik wil nieuwe dingen doen en ervaren . Geef me mogelijkheden om 
te leren en me te ontwikkelen . Ik vind het fijn om dat samen te doen . 

Ik wil ook fouten kunnen maken , want daar leer ik van .
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onze ervaringen en blijven leren van elkaar. Zodat we 
je op de best mogelijke wijze kunnen ondersteunen. 
We streven naar eenvoud; we doen de dingen zo 
gewoon mogelijk. Je kunt op ons rekenen: nu en in 
de toekomst. We leggen verantwoording af over ons 
handelen naar jou en anderen. We zijn samen STERK! 

STERK is samen
Elk team heeft de opdracht vorm te geven aan 
een goed leven voor de cliënten en mooi werk voor 
de medewerkers, binnen een gezond financieel 
resultaat. Het programma STERK begeleidt 
cliënten, verwanten en medewerkers bij het goed 
leren samenwerken. Uitgangspunt van het ‘anders 
organiseren’, zelforganisatie of STERK (deze 
begrippen mogen door elkaar worden gebruikt), is 
dat cliënten, medewerkers en verwanten de ruimte 
krijgen om gezamenlijk te bepalen hoe cliënten 
het beste tot hun recht komen en op welke wijze 
ze daar dan samen invulling aan geven. Met de 
verantwoordelijkheden zijn ook de bevoegdheden 
dichtbij de cliënt gelegd. Structuren en processen 
die belemmerend zouden kunnen zijn bij het ‘anders 
organiseren’ zijn - of worden - uit de organisatie 
gehaald. In het hoofdstuk ‘Ons Leven’ wordt 
aangegeven hoe we de rol en het functioneren van 
teams zien en hoe teams worden ondersteund in hun 
managementprocessen. 

het kader
De gezamenlijke uitgangspunten voor het verrichten 
van de zorg zijn samengevat in het Stiepelteken 
van De Twentse Zorgcentra. Het Stiepelteken, dat 
verbinding symboliseert, biedt handvatten voor 
cliënten, verwanten en medewerkers binnen welke 
kaders en richtlijnen de zorg wordt vormgegeven. 
Op oude Twentse schuren staan stiepeltekens op de 
stiepels, de stijlen in het midden van oude deuren 
waartegen de deuren sluiten. 

Het Stiepelteken van De Twentse Zorgcentra is 
opgenomen op pagina 34 en 35.

wettelijke vertegenwoordiger. Mijn deskundigheid is 
aanvullend en niet overnemend. Ik gebruik de eigen 
kracht van de cliënt en zijn sociaal netwerk. In een 
regelarme werkomgeving beweeg ik mij autonoom, 
zelfstandig en ondernemend. Altijd in direct contact 
met cliënten, ouders/wettelijk vertegenwoordiger  
en collega’s.

organisatie
Je wilt je eigen weg gaan. We werken samen met jou, 
je familie en je vrienden aan wat voor jou van waarde 
is. We blijven dichtbij je. Je maakt deel uit van het 
leven van anderen. We verbinden ons aan jouw leven 
en jouw wensen. We respecteren je rechten. Je kunt 
daarbij rekenen op onze deskundigheid. We delen 
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Verder bouwen
‘samen leven’ als perspectief voor de 
komende jaren staat in een traditie 
waarin we in twente een belangrijke 
plaats innemen als het gaat om de zorg 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

We kunnen onze positie in Twente omschrijven 
als ‘robuust’. We zijn een betrouwbare partner 
voor collega-organisaties, de gemeenten en het 
Zorgkantoor. Maar we worden ook gezien als een 
intern gerichte, moeilijk wendbare organisatie. 
Verbindingen met maatschappelijke organisaties 
worden nog te weinig gemaakt en gezien.

De strategienota 2008-2012 had als titel ‘Verbinding, 
van ambitie naar resultaat’. De nadruk in deze nota 
lag op de bedrijfsvoering en dat paste natuurlijk 
goed in een tijd dat de marktwerking in de zorg 
opkwam. De daarop volgende nota ‘Strategie en or-
ganisatorische vormgeving’ (2013-2015) stond vooral 
in het teken van de overgang van de AWBZ (Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de WLZ en de 
WMO. Gekozen werd voor het in stand houden van 
de woonvoorzieningen en dagbestedingscentra voor 
mensen met een ernstige verstandelijk beperking. 
Deze voorzieningen worden vanuit de WLZ gefinan-
cierd. Parallel daaraan werd ook gekozen voor het 
versterken van de extramurale vormen van zorg- en 
dienstverlening om het risico van verlies van cliënten 
(en omzet) te beperken en om partner te kunnen zijn 
van de gemeenten. In beide strategienota’s werd de 
zorg- en dienstverlening aan kinderen en jeugdigen 
apart en als belangrijk aandachtspunt benoemd. 

onze opgave
‘Samen Leven, perspectief 2017-2020’ bouwt voort 
op deze strategienota’s. We hebben een beweging 
ingezet waarbij cliënten, verwanten en medewer-

kers in belangrijke mate zelf gaan over de invulling 
van het alledaagse leven en daarmee ook over de 
besteding van de middelen. Om daar ruimte aan te 
geven hebben we het middenkader (teamleiders en 
clustermanagers) laten vervallen. Dat had als conse-
quentie dat ook de bedrijfsvoering anders ingericht 
moest worden. 

We zien dat marktwerking in de gehandicaptenzorg 
niet echt heeft doorgezet en de omgeving waarin 
we werken redelijk stabiel is over de afgelopen 
jaren. De overgang van de AWBZ naar de WLZ 
en WMO heeft vooral zijn uitwerking gekregen 
in de dagbestedinglocaties in de regio Almelo. 
Gemeenten zien graag dat dagbesteding voor 

Blijven overleggen en bespreken met mij. 
Want ik weet heel goed wat ik wil. Ronald
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In deze notitie ‘Samen Leven’ ligt het accent op 
het versterken en verbinden van de verschillende 
activiteiten binnen De Twentse Zorgcentra. Dat 
betekent concreet dat onderdelen zich onder hun 
eigen naam kunnen ontwikkelen en profileren. Maar 
ook dat zij zich onderdeel blijven voelen van de gehele 
organisatie zodat we met en van elkaar kunnen blijven 
leren. Daarmee hebben we de belangrijkste opgaven 
voor de komende jaren wel beschreven: (1) cliënten, 
verwanten en medewerkers werken in alles samen,  
(2) we zetten ons in voor een goede kwaliteit van zorg, 
(3) we willen van elkaar leren en (4) we werken binnen 
de financiële en wettelijke kaders.

de waarde van het alledaagse
In de laatste strategienota werd ook een voorschot 
genomen op de organisatorische vormgeving. Met 
het laten vervallen van het middenkader en het 
positioneren van de behandelaars in de regio zijn 
de eerste stappen gezet naar een andere manier 
van organiseren. We zijn met STERK begonnen 
om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
over de dagelijkse gang van zaken terug te geven 
aan cliënten, verwanten en begeleiders. We helpen 
cliënten om steeds meer en beter vorm te geven aan 
hun eigen leven, investeren in de begeleiders om 
hun deskundigheid te ontwikkelen en in te zetten 
en nodigen verwanten uit om hun betrokkenheid en 
ervaringsdeskundigheid te tonen en te delen met 
ons. Teams zullen steeds meer hun eigen processen 
gaan organiseren. Coaches, gedragskundigen en de 
stafafdelingen (P&O, Financiën, ICT, Facilitair Bedrijf 
en Vastgoed) helpen daarbij. Teams geven aan dat het 
belangrijk is om te kunnen rekenen op de nabijheid 
van ondersteuning en management zonder dat deze 
in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
het team treden. 

hun burgers dichtbij huis, in de eigen gemeente 
wordt aangeboden. We hebben inmiddels nieuwe 
dagbestedingslocaties geopend in verschillende 
gemeenten en werken daarbij samen met collega-
organisaties en met algemeen maatschappelijke 
voorzieningen. Dat gaat gepaard met het beperken 
van de dagbestedingscapaciteit in Almelo. Andere 

extramurale dienstverleningsvormen zoals 
ondersteuning aan huis, hulp aan huis, ambulante 
ondersteuning op school en logeren hebben zich 
goed ingesteld op de overgang naar de WMO (en de 
Jeugdwet) en zijn in staat gebleken de ondersteuning 
aan hun cliënten voort te zetten. 

Alledaagse dingen doen.

Twee keer per week gaat Paul werken.

Het liefst bouwt hij dingen, alledaagse dingen.

Een stoel of een hek bijvoorbeeld.

Paul pakt een grote plank.

Hij zaagt het in stukken.

Dan pakt hij een spijker en een hamer.

De stoel is af en Paul gaat zitten.

KRAK… zegt de stoel.

Paul zucht en begint opnieuw.

Nu met extra grote bouten. 

Nu is de stoel wel STERK genoeg.
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Opbrengsten van de 
Focus en Richting 
sessies
in de focus en richting sessies hebben we 
ons geconcentreerd op vier vragen:
1. voor wie zijn we er?, 
2. welke diensten bieden we?, 
3. waar doen we dit?, en tenslotte
4. welke waarde willen we toevoegen? 
we vatten de opbrengsten van deze ses-
sies hier kort samen.

1. voor wie zijn we er?
De vraag “voor wie zijn we er?” kunnen we op ten-
minste twee manieren begrijpen. De eerste manier 
betreft de cliënten die op dit moment gebruik maken 
van onze zorg- en dienstverlening. De tweede manier 
is om ons af te vragen voor wie we er willen zijn. Die 
vraag komt in een volgend hoofdstuk aan bod. We 
hebben de belangrijkste kenmerken van onze huidige 
cliënten samengevat in de volgende tabel.

We zien dat wij vooral zorg- en dienstverlening bieden 
aan cliënten die vanuit de WLZ gefinancierd worden. 
Zij maken het grootste deel uit van onze cliëntenpo-
pulatie en dragen voor circa 92% bij aan de inkomsten. 
Direct zichtbaar wordt dat wij vooral cliënten met een 
intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte (cliënten 
met een ZZP 5, 7 of 8) bedienen. Dat is herkenbaar 
vanuit onze historie. De hoofdlocaties de LosserHof, 

’t Bouwhuis en de ColckHof bieden van oudsher een 
aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor cliënten 
die intensieve begeleiding nodig hebben in een be-
schutte omgeving. Ongeveer 65% van de cliënten  
met een WLZ indicatie woont op één van deze 
hoofdlocaties. De anderen wonen in meer of minder 
kleinschalige woonvormen in de wijken en dorpen. 

Ongeveer 500 cliënten worden vanuit de WMO of de 
Jeugdwet gefinancierd. Deze cliënten wonen nog thuis 
of op zichzelf. Wij bieden ondersteuning thuis of op 
school, in het orthopedagogisch kindcentrum, in de 
logeerhuizen of in de dagbestedingscentra. De toewij-
zing en de financiering van de ondersteuning aan deze 
cliënten wordt uitgevoerd door de gemeenten.  

De Twentse Zorgcentra,
een leven lang.

Paul woont bij De Twentse Zorgcentra.

Hij woont er al een hele tijd.

Daarvoor bij zijn ouders en grote zus.

Toen kregen zijn ouders ondersteuning.

Van De Twentse Zorgcentra.

Paul ging ook wel eens logeren.

Bij De Twentse Zorgcentra.

Paul ging altijd naar het orthopedagogisch kindcentrum.

Dat vond Paul altijd heel leuk.

Nu Paul ouder is, gaat hij naar dagbesteding.

ZZP 2 3 4 5 6 7 8 totaal

N (2016) 4 37 60 191 118 360 168 938

% 0 4 6 20 13 38 18 100

marktaandeel 
Twente

1 3 13 37 12 85 74



17
Perspectief 2017 - 2020

Deze financiering draagt voor ongeveer 4% bij aan 
onze inkomsten. 

Cliënten verbinden zich voor kortere of langere tijd 
aan onze organisatie. Verwanten geven ons het 
vertrouwen dat hun kind of familielid bij ons in goede 
handen is. Dat schept verplichtingen en daarbij maakt 
het niet uit of de cliënt kortdurend begeleid wordt of 
zich voor langere tijd, vaak het hele leven, aan ons ver-
bindt. Cliënten en verwanten mogen rekenen op onze 
oprechte aanwezigheid en op onze deskundigheid. Die 
deskundigheid is op veel plaatsen aanwezig en willen 
we de komende jaren meer met elkaar delen en verder 
ontwikkelen. We gaan kennisgebieden ontwikkelen 
en gebruik maken van communities om dit leren van 
elkaar te stimuleren.

2 en 3. welke diensten bieden we 
en waar doen we dit?
We bieden een breed palet aan voorzieningen: woon- 
en dagbestedingslocaties, logeer- en weekendopvang, 
ondersteuning aan huis, hulp aan huis en ambulante 
begeleiding op school. Er is veel deskundigheid ‘in 
huis’: zowel bij de begeleiders in de directe zorg als 
bij de vaktherapeuten, paramedici, gedragskundigen 
en artsen. We zijn aanwezig in bijna alle 14 Twentse 
gemeenten. Dat kan gaan om woningen, dagbeste-
dingscentra, het orthopedagogisch kindcentrum, 
ondersteuning aan huis en nog verschillende andere 
manieren om cliënten te ondersteunen. Het leven van 
onze cliënten wordt vormgegeven zoals in gewone 
woonwijken. Op de hoofdlocaties wordt een bescher-
mende omgeving gecreëerd. De mate van bescher-
ming verschilt. Zoals ‘in de wijk’ (de ColckHof in 
Almelo), ‘naast de wijk’ (’t Bouwhuis in Enschede) 
of ‘apart van de wijk’ (de LosserHof in Losser). 

 

ondersteuning levenslang en levensbreed
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4. welke waarde willen we toevoegen?
De belangrijkste waarde die we kunnen toevoegen 
aan het leven van onze cliënten is verwoord in onze 
zorgvisie: “… zelf kunnen kiezen hoe ik leef, werk en 
mijn vrije tijd invul”. Dat betekent dat de kwaliteit van 
zorg op orde is, dat cliënten in vrijheid kunnen leven, 
er goede huisvesting is en zij deel uitmaken van de 
samenleving. 

kwaliteit van zorg
De zorg die wij bieden aan mensen met een 
verstandelijke beperking en met intensieve 
ondersteuningsvragen is van een goed niveau. Dat 
wordt bevestigd door de externe audit en door de 
IGZ. Kwaliteit van zorg komt tot stand in de directe 
relatie tussen cliënt, verwant en begeleiders. In die 
relatie wordt kwaliteit ervaren en worden afspraken 
gemaakt. Maar ook op het niveau van de teams en 
de organisatie wordt gewerkt aan kwaliteit van zorg. 
Voortdurend wordt gekeken naar wat beter kan, wat 
we kunnen leren van elkaar en hoe we het betere 
kunnen vasthouden. We willen de komende jaren 
nog meer en beter van elkaar leren, laten zien wat we 
doen. Richtlijnen kunnen helpen om te kaderen. Die 
dienen dan wel begrijpelijk te zijn en aan te sluiten 
bij de leef- en werkpraktijk. We zien kwaliteit als 
de mate waarin we erin slagen te voldoen aan de 
wensen en verwachtingen van de cliënten, verwanten, 
medewerkers en andere belanghebbenden. We 
ontwikkelen een kwaliteitsplan dat aansluit bij het 
kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De opgave is 
vooral hoe we kwaliteit zichtbaar kunnen maken en 
inbedden in de dagelijkse zorg en bezigheden. En hoe 
we met en van elkaar blijven leren, om aan kwaliteit 
van zorg te blijven werken.

net zo vrij als jij
We hebben de afgelopen jaren grote stappen 
gemaakt in het terugdringen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Nu zien we ook het aantal incidenten en 
het aantal Middelen of Maatregelen afnemen.  
Die vooruitgang wordt ook door anderen, niet in 

het minst door de IGZ, gezien en gewaardeerd. 
Tegelijkertijd nemen we nog te weinig een positie 
in als het gaat om het op een hoger plan brengen 
van de ondersteuning van cliënten met intensieve 
ondersteuningsvragen. We delen onze kennis 
onvoldoende en kunnen nog vaker nieuwe kennis 
in huis halen. We werken verder aan een volledige 
afbouw van fixatiebanden en afzonderingsruimtes. 

Ook andere vrijheidsbeperkende maatregelen  
(zoals deuren op slot en het gebruik van 
psychofarmaca) worden zoveel mogelijk 
teruggedrongen. Medewerkers worden geschoold in 
het omgaan met bedreigende situaties en waar nodig 
worden de woningen aangepast zodat cliënten  
meer vrijheid kunnen ervaren. 
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is ook opgenomen dat we op de hoofdlocaties de 
LosserHof en ’t Bouwhuis het aantal vierkante meters 
dat niet voor wonen of dagbesteding wordt gebruikt, 
gaan reduceren waardoor de beschikbare vierkante 
meters nog meer ten goede komen aan de cliënten. 

midden in de samenleving
Met de veranderingen in de AWBZ en de overdracht 
van belangrijke onderdelen van de ondersteuning naar 
de gemeenten, zijn we nog steeds een organisatie 
die in belangrijke mate wordt gefinancierd vanuit de 
WLZ. Dat betekent ook dat onze oriëntatie erg op het 
Zorgkantoor is gericht. Contacten met gemeenten be-
perken zich tot de verkoop van verschillende vormen 
van ondersteuning. Nog maar mondjesmaat nemen 
we met onze voorzieningen (en dan vooral dagbeste-
ding) een zichtbare plaats in in de samenleving. Het 
is voor onze cliënten en voor de organisatie belangrijk 
om meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Cliënten 
kunnen een waardevolle rol vervullen in de eigen buurt 
en in bedrijven en organisaties, en bedrijven kunnen 
nog meer van waarde zijn voor De Twentse Zorgcen-
tra. Met RuimBaan en onze leer-werklijnen bieden we 
ook de komende jaren mogelijkheden voor cliënten 
om waardevol werk te verrichten buiten de eigen 
organisatie. Met onze kleinschalige voorzieningen 
bieden we cliënten ook de mogelijkheid om in de wijk 
te wonen. De komende jaren gaan we deze voorzie-
ningen renoveren en op vraag van de cliënten gaan we 
ook extra plaatsen creëren.

verschil mag er zijn
Lenigheid is nodig als het gaat om het verwerkelij-
ken van de zorgvisie. We hebben in 2014 een groot 
veranderingsproces ingezet. Cliënten, verwanten en 
medewerkers kunnen steeds meer met elkaar bepalen 
hoe cliënten hun leven inrichten en wat daar voor 
nodig is. Dat is voor iedereen anders en we koesteren 
de verschillen. Op lokaal niveau kunnen dichtbij en 
met de cliënt verbindingen worden gemaakt met de 
samenleving en maatschappelijke organisaties. Het 
stelt ons echter ook voor de opgave om opnieuw te 

huisvesting
We hebben veel woningen en dagbestedingscentra 
in eigendom. De bezetting van de woningen is 
redelijk stabiel (rond de 940 plaatsen) en lijkt de 
komende jaren niet onder druk te staan, ook niet 
als het Zorgkantoor overgaat op persoonsvolgende 
bekostiging en de toelating loslaat. Nu de financiering 
van het vastgoed verandert en cliënten andere eisen 

gaan stellen aan hun woonomgeving, is het zaak om 
het vastgoed doelmatiger te benutten en tegelijkertijd 
meer tegemoet te komen aan de wensen van cliënten. 
Die wensen zijn heel verschillend en het is van belang 
om de komende jaren een vastgoedportefeuille op 
te bouwen met verschillende woonvormen, op en 
buiten onze hoofdlocaties. Onze ambities hebben we 
verwoord in ons Strategisch Vastgoed Plan. Daarin 

Verschillende mensen met  
verschillende wensen.

Paul woont in een woongroep.

Op een mooi terrein.

Hij heeft leuke medebewoners.

Maar Paul wil zelf kiezen hoe hij woont. 

Daarom gaat hij verhuizen.

Naar een appartement in de wijk.

Zo kan hij nog meer zelf doen.

In zijn vrije tijd lekker zwemmen.

Of wandelen met zijn vader.

Want ook dat kan gewoon.

Ik vind werken erg leuk. Maar ik wil ook graag 
dat er tijd is om met de begeleiders te praten . Sabo
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definiëren wat ons tot één organisatie maakt, wat we 
met elkaar delen en wat we van elkaar kunnen leren. 
In deze ontwikkelingsfase is het voor de organisatie 
van belang om de zorgvisie te doorleven, aan te geven 
wat de kaders zijn waarbinnen de teams en de organi-
satie zich kunnen ontwikkelen en om doelmatig om te 
gaan met de middelen die ons ter beschikking staan. 
Om verder te kunnen ontwikkelen moet de basis op 
orde zijn. De 15 uitspraken zoals die in het Stiepelte-
ken zijn opgenomen vormen het kader, de leidraad en 
toetssteen van ons handelen. Onze bedrijfsprocessen 
worden opnieuw ingericht en we zullen met elkaar 
moeten leren om binnen het kader te gaan werken. 

ieder mens is uniek
In de drie avonden ter voorbereiding op deze nota 
kwam heel duidelijk naar voren dat er meer aandacht 
nodig is voor de verschillen tussen mensen. Cliënten 
hebben eigen wensen en die komen niet genoeg aan 
bod omdat zij te vaak als lid van een groep en te wei-
nig als een apart individu worden gezien. Ook gaven 
cliënten nadrukkelijk aan dat ze willen dat het gesprek 
met hen gevoerd wordt: samen zoeken naar wat het 
beste is. Verwanten willen meer en beter betrok-
ken worden bij hetgeen er gebeurt met cliënten en 
binnen het team. Tegelijkertijd geven zij aan dat niet 
alle verwanten dit (nog) kunnen of willen. Ook hier 
is maatwerk nodig. Medewerkers willen samen met 
cliënten en verwanten inhoud geven aan het leven van 
cliënten maar ook aan hun eigen werk. Zij willen daar 
de ruimte voor krijgen maar ook duidelijkheid in wat 
wel en niet kan. Ook geven medewerkers aan dat hun 
specifieke kennis niet altijd goed wordt benut binnen 
en door de organisatie. 

STERK en verder…
In de drie avonden was veel waardering en steun voor 
STERK en het ‘anders organiseren’ van zorg. Maar ook 
bezorgdheid of het allemaal niet te veel is en te snel 
gaat. Een ander belangrijk punt was ook dat verwan-
ten nadrukkelijk vroegen om stil te staan bij cliënten 
die niet hun eigen wensen kunnen verwoorden. En ook 

de waarde van de hoofdlocaties werd benadrukt; juist 
in die beschermende omgeving kunnen veel cliënten 
vrijheid ervaren. 

Naast het vernieuwen is met name door verwanten 
aandacht gevraagd voor het waarderen van hetgeen we 
in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd: veel cliënten 
hebben het goed naar hun zin en ze worden goed  

ondersteund. Deze verwanten formuleren onze  
opdracht als ‘vernieuwen met behoud van datgene  
wat goed is’. Ook is gevraagd om aandacht te hebben 
voor de cliënten die nu bij ons wonen. Dat speelt bij het 
renoveren van de woningen maar ook bij het toelaten 
van andere doelgroepen of het creëren van nieuwe  
voorzieningen op de hoofdlocaties. 

Altijd dichtbij, eenvoudig  
en deskundig.

Paul wil heel graag verhuizen.

Maar hij vindt het ook heel spannend.

Hij praat er over met Marloes.

Straks zie ik mijn medebewoners niet meer, zegt Paul.

Dat klopt, zegt Marloes.

In ieder geval niet elke dag.

Als je gaat verhuizen, veranderen er dingen.

Maar wat goed is, willen we ook houden.

Zoals vriendschappen met je medebewoners.

Misschien een keertje videobellen?

Zo is iedereen toch een beetje dichtbij.

Ik hoop dat we met elkaar nieuwe dingen kunnen bereiken . Kevin
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De scheiding tussen ondersteuning die vanuit de 
WMO en de WLZ kan worden geboden, blijkt niet 
altijd helder te zijn. Cliënten vallen soms tussen de 
wal en het schip. Gemeenten krijgen een steeds 
grotere rol in het zorgdomein. De nadruk komt 
meer te liggen op het werken in netwerken en 
het aansluiten bij algemene voorzieningen. Er 
komt meer technologie beschikbaar voor mensen 
met verstandelijke beperkingen. Samen met 
onderzoeksinstituten willen we bekijken hoe we 
deze technologie kunnen inzetten om tot een betere 
kwaliteit van bestaan te komen.

dichtbij, eenvoud, deskundig
De opgave voor De Twentse Zorgcentra wordt om 
‘lenig en klein te organiseren’; dichtbij de cliënt, zijn 
netwerk en in de samenleving, vanuit eenvoud en met 
inzet en waardering van elkaars deskundigheid. 

In het vervolg van dit document schetsen we de koers 
voor de komende jaren. Het geeft richting aan: 
•  Mijn Leven (dat van cliënten, verwanten en 

medewerkers als individu)
•  Ons Leven (dat van cliënten, verwanten en 

medewerkers als team)
•  Samen Leven (dat van de teams onderling en de 

organisatie in de samenleving).

onze omgeving verandert
Wat meer op de achtergrond hebben we in deze drie 
dagen ook een analyse gemaakt van onze positie in 
Twente en van de ontwikkelingen die wij voorzien. 
Hierboven gaven we al aan dat we ons vooral richten 
op cliënten met een verstandelijke beperking en met 
intensieve ondersteuningsvragen en dat we daarin 
een leidende positie innemen in Twente. Deze positie 

wordt erkend door maatschappelijke organisaties, 
maar zij vinden ons nog te weinig zichtbaar in de 
samenleving. Wij doen ons werk in een samenleving 
die voortdurend verandert. Dat heeft invloed op onze 
positie. Zo hebben we te maken met politieke keuzes 
die gevolgen hebben voor de financiering en de inhoud 
van de zorg. Capaciteit en inkomsten zijn niet meer 
vooraf gegarandeerd. 
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‘Mijn Leven’
zelf zo veel mogelijk je eigen leven 
bepalen. dat is ook wat mensen met 
een verstandelijke beperking willen. 
wij hebben de afgelopen jaren stappen 
gezet om cliënten optimaal tot hun 
recht te kunnen laten komen. cliënten, 
verwanten en medewerkers beslissen 
zelf. zij gaan met elkaar na waar 
cliënten behoefte aan hebben. 

het zorgdossier
Het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), waarin de 
afspraken met de cliënt beschreven staan, is omgezet 
naar een Elektronisch Cliënten Dossier: ‘Mijn Leven’. 
Het is door de cliënten, verwanten en medewerkers te 
bewerken en in te zien, ook vanuit huis. 

In ‘Mijn Leven’ wordt afgesproken wat de cliënt zelf 
wil en kan en op welke manier de cliënt het beste 
kan worden begeleid en behandeld. Begeleiders 
en behandelaren worden geschoold om het goede 
gesprek met cliënten en verwanten te kunnen voeren, 
om ‘Mijn Leven’ in te kunnen vullen. Verwanten 
worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het 
goede leven van de cliënt. De inhoud van ‘Mijn Leven’ 
is eenvoudig en sluit beter aan bij de cliënt. 

klare taal
Wij gaan verder met het hertalen van wettelijke 
richtlijnen en uitgangspunten van het beleid, zodat 
deze voor cliënten begrijpelijk zijn. We ontwikkelen 
cliëntgerichte prentenboeken met aansprekende 
illustraties en in eenvoudige taal. Dit wordt 
ondersteund door digitale animaties. 

de vraag is leidend
Bij het maken van afspraken met de cliënt laten 
we ons niet leiden door het bestaande aanbod, 
maar laten we ons inspireren door de vraag en de 

mogelijkheden van de cliënt. Als er behoefte is aan 
nieuwe dienstverlening dan ontwikkelen wij die, in 
eerste instantie binnen de bestaande organisatie.

nieuw woonvormen en dagbesteding
We zorgen voor een breed aanbod van woningen, 
zodat cliënten een stap kunnen maken in hun 

wooncarrière wanneer dat wenselijk is. Cliënten 
moeten kunnen kiezen waar en hoe zij willen wonen. 
Zo dicht mogelijk bij de woonplek van cliënten, zorgen 
we voor passende dagbesteding. Voor elke cliënt 
maatwerk, belevingsgericht of als onderdeel van een 
leer-werklijn, zodat de cliënt zich kan ontwikkelen en 
maximaal kan participeren in de maatschappij.
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appartementen die voor deze cliënten aantrekkelijk 
zijn. Deze cliënten kiezen dan al snel voor een aanbod 
van één van onze collega’s. Datzelfde geldt voor 
cliënten met een ZZP 4. Door onze focus op cliënten 
met een intensieve ondersteuningsvraag zien we 
dat we cliënten die zich ontwikkelen geen goed 
vervolgaanbod kunnen doen. We zien dat cliënten die 
graag in een appartement willen wonen, uitwijken 
naar collega-organisaties omdat zij wel de gewenste 
appartementen beschikbaar hebben. Om de leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor cliënten - en zeker 
ook voor medewerkers! - te vergroten, willen we 
een breder en passender aanbod ontwikkelen voor 
(potentiële) cliënten met een ZZP 4 of 6. 

zorg om en voor mensen met een 
matige verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen
We zien dat er vanuit de samenleving steeds vaker 
een beroep op ons wordt gedaan om cliënten met 
ernstige gedragsproblemen te ondersteunen. Wij 
merken dat we ons begeleidings- en woonaanbod 
verder moeten aanpassen om deze cliënten goed 
te kunnen ondersteunen. Met de ontwikkeling van 
gespecialiseerde teams, keuze voor een eenduidige 
visie en benadering (Triple-C) en minder nadruk op 
groepsgericht wonen, verwachten we beter aan te 
kunnen sluiten bij de behoefte van deze cliënten. 
Wij nemen hun mogelijkheden en problemen als 
uitgangspunt en passen in verschillende fases 
dezelfde, consequente aanpak toe, gericht op 
het herstellen en leiden van een zo normaal 
mogelijk leven. Daarmee bereiden wij ons voor 
op een geleidelijke toename van deze cliënten in 
zowel wonen als dagbesteding. Deze toename 
wordt bepaald door de mogelijkheden om goede 
medewerkers aan te trekken en te behouden en het 
beschikbaar maken van voldoende middelen. We 
investeren de komende jaren in de deskundigheid van 
onze medewerkers en in huisvesting die passend is 
voor deze cliënten. Dat doen we samen met collega-
organisaties en met het Zorgkantoor. 

een breder aanbod
De Twentse Zorgcentra heeft bij uitstek de kennis 
en kunde in huis om cliënten met een intensieve 
ondersteuningsvraag te begeleiden. Voor cliënten 
met een ZZP 5, 7 of 8 zijn wij de belangrijkste 
aanbieder. Dat willen we ook blijven en we zijn het 
aan die cliënten en aan onszelf verplicht om aan 

hen de best mogelijke ondersteuning te bieden. 
Bijzonder is wel dat regionaal gezien ongeveer de 
helft van de cliënten een ZZP 6 heeft terwijl De 
Twentse Zorgcentra daar slechts een marktaandeel 
van 12% heeft. Dit zijn cliënten die veelal kiezen voor 
wonen in (geclusterde) appartementen in de wijk of 
het dorp. Wij hebben maar een zeer beperkt aantal 

Het goede gesprek en ‘Mijn Leven’.

Over mijn leven, denkt Paul, kan ik praten.

Samen met de mensen die ik belangrijk vind.

Maar hoe gaat dat bij andere cliënten?

Cliënten met gedragsproblemen?

Cliënten met niet aangeboren hersenletsel?

Cliënten die een dagje ouder worden?

Of juist hele jonge cliënten?

Daarvoor is het goede gesprek, zegt Marloes. 

Dan bepalen we samen wat het beste is.

Met boekjes of tekeningen leggen we het dan  

soms nog beter uit.

We leggen altijd alles vast in het dossier ‘Mijn Leven’.

Ik wil in een eigen appartement of kamer met een eigen wc, douche en keuken , 
in een rustige wijk, wonen met mijn familie en vrienden dichtbij. 
Zorg voor goede gebouwen met moderne voorzieningen , zoals t.v. en Wi-Fi.
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andere doelgroepen 
De beschermende omgeving van onze hoofdlocaties 
en de gestructureerde begeleiding die wij bieden, zijn 
geschikt voor de vervolgopvang van een beperkte 
groep cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Het gaat dan om relatief jonge NAH-cliënten 
met ernstige cognitieve beperkingen en soms ook 
psychiatrische problematiek. Deze cliënten kunnen 
veelal niet terecht bij organisaties die zich meer op 
mensen met een lichamelijke beperking richten. Wij 
kunnen hen een meer passende en blijvende woon- en 
leefomgeving bieden. Inmiddels hebben we ervaring 
opgedaan met deze groep cliënten en we willen ons 
aanbod openstellen voor deze cliënten als zij daar om 
vragen.

Ook cliënten met een verstandelijke beperking en 
psychiatrische problematiek kunnen baat hebben 
bij onze besloten omgeving en gestructureerde 
begeleiding. Wij ontwikkelen expertise om ook voor 
deze cliënten wonen en dagbesteding te kunnen 
bieden.

ouder wordende mensen met een 
verstandelijke beperking
Zoals in de hele samenleving worden ook onze 
cliënten steeds ouder. Bij deze ouder wordende 
cliënten verandert de ondersteuningsbehoefte 
en ontstaan er andere beperkingen, zoals (meer) 
lichamelijke beperkingen en dementie. Die vragen 
om speciale aandacht en kennis en daarmee om 
het verder uitbouwen van onze deskundigheid in de 
begeleiding van de ouder wordende cliënten. Nu al 
zien we dat cliënten die in kleinschalige voorzieningen 
hebben gewoond, in de laatste fase van hun leven 
een beroep doen op onze meer beschutte en 
beschermende woonomgeving. Om deze cliënten goed 
te kunnen ondersteunen gaan we onze deskundigheid 
hier vergroten en teams toerusten op deze groep 
cliënten. Woningen zullen, zonodig, worden 
aangepast. In aansluiting zorgen we voor expertise op 

het terrein van palliatieve zorg. We bieden palliatieve 
zorg zoveel mogelijk in de eigen woning van de cliënt.

onze sterren: kennis delen
Onze kennis van ondersteuning aan deze cliënten 
(cliënten met een matige verstandelijke beperking en 
aanpassingsproblemen, ouderen met een verstandelijke 

beperking en cliënten met ernstige meervoudig 
beperkingen) gaan we vergroten en delen. Dit zijn onze 
‘sterren’, kennisgebieden, die we meer willen laten 
stralen. We streven naar een nog grotere deskundigheid 
bij de begeleiding van deze cliënten. Dit doen we door 
op zoek te gaan naar ‘best practices’, en aansluiting te 
zoeken bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Kennis delen om sterren  
te laten stralen.

Marloes zegt ook: 

Wij weten best veel over hoe we cliënten kunnen helpen.

Maar we weten nog niet alles.

Daarom gaan we samen leren.

Dat doen we natuurlijk niet alleen.

Maar met verwanten en cliënten.

Met medewerkers en vrijwilligers.

Maar ook met onderzoekers.

Zo kunnen we alle cliënten laten stralen.

Ik wil zelf kunnen kiezen welke 
persoonlijke begeleider ik krijg. Agnes
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maar ook gedragskundigen en artsen) in staat stellen 
zich te ontwikkelen en gebruik te maken van de best 
beschikbare kennis. En daarin samen optrekken 
met verwanten en cliënten die hun ervaringskennis 
inbrengen. We kiezen voor een beperkt aantal 
methodieken om cliënten te ondersteunen en we 
zorgen ervoor dat we daar goed in worden.

Op deze kennisgebieden sluiten we aan bij 
wetenschappelijk onderzoek en initiëren deze. 
Medewerkers worden aangemoedigd om deel te 
nemen aan onderzoeksprojecten. 

 vrijwilligers
  Vrijwilligers zijn voor veel cliënten onmisbaar om 

activiteiten te kunnen ontplooien en verbinding 
te maken met de wereld om hen heen. Ook de 
komende jaren zullen we vrijwilligers betrekken 
bij de cliënten en zullen we ons inspannen om 
vrijwilligers te behouden en aan te trekken. 

Dat geldt ook voor de begeleiding van kinderen met 
een verstandelijke beperking en hun ouders, de vierde 
‘ster’. Voor begeleiding van deze groep hebben wij 
nagenoeg alles ‘in huis’; logeeropvang, onderwijs, 
ondersteuning aan huis en ambulante begeleiding 
op school. Wij willen de hulp aan deze groep verder 
uitbouwen, samen met externe partners. We streven 

daarbij naar meer onderlinge samenhang vanuit het 
principe één kind, één gezin, één plan. 

Onze ambitie is om ons de komende jaren te 
onderscheiden op deze vier kennisgebieden. We 
willen deze sterren nadrukkelijk laten schijnen. Dat 
kan alleen als we onze medewerkers (begeleiders 
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Ons Leven
de waarde van het alledaagse 

cliënten en verwanten mogen er op 
rekenen dat wij aansluiten bij wat zij 
belangrijk vinden. een team, bestaande 
uit cliënten, verwanten en medewerkers, 
vormt de spil. 

Gezamenlijk geven zij invulling aan het dagelijks leven 
met een goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de 
medewerkers en een financieel gezonde huishouding. 
De teams hebben de middelen gekregen om zaken 
die direct te maken hebben met het alledaagse leven 
te organiseren zoals zij dat willen.

anders organiseren
Met het ‘anders organiseren’ (STERK) hebben we 
het team de belangrijkste plaats gegeven in het 
organiseren van goede zorg. Teams hebben tijd en 
steun nodig om ook werkelijk een team te kunnen 
zijn. Het samenwerken in een team van cliënten, 
verwanten en medewerkers is niet gemakkelijk. Het 
‘goede leven’ van de cliënt is voor iedereen leidend 
maar de inzet, de betrokkenheid en de belangen 
van teamleden kunnen verschillen. Transparant zijn 
en het elkaar durven aanspreken is een belangrijke 
voorwaarde om tot een werkend team te komen. 
Dat vraagt inzet van de teamleden maar ook een 
organisatie die ze daarin ondersteunt. 

Om de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk 
te kunnen vormgeven, worden teams ondersteund. 
Coaches begeleiden de teams in hun ontwikkeling. Zij 
bespreken met het team wat het team vindt dat er 
goed gaat, wat er beter zou kunnen en hoe het team 
dat wil bereiken. Zij volgen, inspireren en steunen het 
team in dat proces. Gedragskundigen, therapeuten, 
artsen en andere behandelaren geven handvatten 
waarmee cliënten en begeleiders het dagelijks leven 
en welzijn van cliënten beter in kunnen vullen.

niet alles zelf doen
Met de teams wordt in kaart gebracht op welke 
wijze zij in hun managementprocessen ondersteund 
willen worden. Al eerder is een werkwijze ontwikkeld 
ten aanzien van ziekteverzuim, werving en inkoop. 
Ook is er vanuit de stafafdelingen ondersteuning 
beschikbaar voor het roosteren, het inzetten van 

flexkrachten en het beheer van financiën. Het motto 
voor het team is dat het team er over gaat maar 
niet alles zelf hoeft te doen. Daarbij is het wel zo 
dat de verantwoordelijkheid dat het gedaan wordt 
(en op een goede manier) bij het team blijft en niet 
overgedragen kan worden aan degene die komt 
helpen. We willen de komende jaren de organisatie zo 

Ik wil graag leuke dingen doen , samen met anderen . Blijf vooral leuke dagbesteding en 
leuk werk aanbieden . Zorg ook voor mogelijkheden dichtbij, waar ik in mijn vrijetijd 

naar toe kan gaan . Ik wil ook graag dat voorzieningen (zoals winkels) in de buurt zijn .



27
Perspectief 2017 - 2020

Zo is bijvoorbeeld een digitaal huishoudboekje 
beschikbaar, waarin teams kunnen zien hoe het is 
gesteld met het goede leven en het mooie werk en 
of het team financieel gezond is. Ook gaan we steeds 
meer werken met ‘communities’. Het tempo wordt 
bepaald door de vraag van de teams (maar ook van 
vakgroepen, kennisgroepen etc.). Leidend idee is 
dat informatie snel en eenvoudig beschikbaar is op 
het moment dat je die nodig hebt (en niet op het 
moment van aanbieden). Vanuit ICT wordt gezorgd 
voor voldoende capaciteit om dit mogelijk te maken. 

teamontwikkeling
Afspraken die cliënten, verwanten en medewerkers 
maken om ‘goed leven’, ‘mooi werk’ en ‘financieel 
gezond’ te realiseren, worden vastgelegd in het 
teamontwikkelplan ‘Ons Leven’. Teams geven hierin 
aan hoe ze zich willen ontwikkelen, welke hulp 
ze daarbij nodig hebben en in welk tempo ze die 
ontwikkeling willen en kunnen doormaken. 

In 2016 en 2017 wordt een pilot gedraaid met 
OnsTeamportaal. Vooralsnog brengt OnsTeamportaal 
alleen de ontwikkeling van het professionele team 
in beeld - en helpt het team in hun professionele 
ontwikkeling - maar het is ons streven om dit 
instrument zo uit te breiden en in te zetten dat de 
ontwikkeling van het hele team in beeld gebracht 
kan worden. De deskundigheid van medewerkers 
en hun vermogen om aan te sluiten bij de vraag 
van de cliënt vormen een cruciale bijdrage aan 
het goede leven van de cliënt en het ervaren van 
mooi werk. De medewerkers worden met behulp 
van OnsTeamportaal ondersteund in de verdere 
ontwikkeling van hun competenties en worden 
uitgenodigd om ook hun persoonlijke ambities 
kenbaar te maken en hier uitvoering aan te geven.

inrichten dat teams zo goed als mogelijk ondersteund 
- en waar gewenst ook ontzorgd - worden. We gaan 
er de komende jaren voor zorgen dat teams met 
elkaar en met het management in gesprek blijven om 
met elkaar verder uit te werken wat er nodig is om 
tot een zelforganiserend team te komen. Dat vraagt 
om een goede afweging tussen afstand en nabijheid 

van het management en een andere inrichting van de 
organisatie. 

technologie helpt
De medewerkers worden steeds meer ondersteund 
middels digitale systemen die we op computers, 
tablets en smartphones beschikbaar maken. 

Ons Leven: Goed Leven,  
Mooi Werk en Financieel Gezond.

Vandaag heeft Marloes een bespreking.

Samen met het team en een coach.

Ze praten over de toekomst.

Wat wil ik nog leren?

Wat wil mijn team?

Wat kunnen wij zelf?

Waar hebben wij hulp bij nodig?

Marloes schrijft alles op in Ons Leven.

Samen zorgen ze dan voor 

Goed Leven en Mooi Werk.

En dat we uitkomen met het geld.
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Samen Leven
mens zijn onder de mensen 

het goede leven, het mooie werk en een 
financieel gezonde situatie gaan verder 
dan de individuele cliënt of het team. 
er is altijd een omgeving waarin we ons 
bewegen en waartoe we ons willen 
verhouden. die omgeving is voor iedere 
cliënt en voor elk team anders en wordt 
voortdurend opnieuw gedefinieerd. 

Voor sommige cliënten lijkt die omgeving zich te 
beperken tot een aanraking, een geluid of een geur 
en weten we niet of hij/zij een ander (nog) herkent of 
een verbinding aan kan gaan met een ander. Andere 
cliënten zijn juist heel erg gericht op anderen en hun 
omgeving. Wij gaan ervan uit dat mensen tot hun 
recht komen in de relatie met een ander, in de ogen 
van de ander en op de manier waarop zij in het leven 
van een ander bestaan. We zoeken voor elke cliënt 
naar die verbinding. Dat doen we met verwanten 
maar ook met vrijwilligers en andere externe 
partners. Altijd weer op zoek naar een eigen plek 
voor onze cliënten in een samenleving waar zij als 
vanzelfsprekend deel van uitmaken. 

organiseren is verbinden
‘Samen Leven’ gaat over de manier waarop we 
samen de organisatie vormen en over onze positie 
in de samenleving. Als we die organisatie opbouwen 
vanuit ‘Mijn Leven’ en ‘Ons Leven’ dan is de vraag 
die we moeten beantwoorden: wat maakt ons tot 
één organisatie en hoe leren we van elkaar en maken 
we gebruik van elkaars deskundigheid. De volgende 
vraag is dan hoe we als organisatie onze positie 
kiezen in de samenleving, op een manier die het 
voor onze cliënten mogelijk maakt daar ook zelf 
een positie in in te nemen. 

We vinden onze verbinding - onze gezamenlijke 
opdracht - in onze zorgvisie. Bij het handen en voeten 
geven aan onze zorgvisie is het van belang om een 
goede praktijk (‘best practices’) te ontwikkelen en 
open te staan voor verhalen en ervaringen.  
We organiseren kenniscafé’s en maken digitale 
platforms beschikbaar, zodat kennis kan worden 

gedeeld. En we blijven elkaar verhalen vertellen. 
Ook gaan teams vaker duurzaam samenwerken met 
elkaar, bijvoorbeeld in een buurtschap of tussen 
teams van wonen en dagbesteding. Zo worden 
verbindingen tot stand gebracht binnen en buiten 
de organisatie, die leiden tot een verdere uitwerking 
van onze ‘sterren’ (cliënten met een matige 

Paul is in de woonkamer en kijkt om zich heen. 

Sanne leest een boek en Karim kijkt TV.

Paul wil iets doen, iets beleven.

Een appeltaart bakken, denkt Paul.

Hij vraagt Sanne en Karim om te helpen.

Samen bakken ze de taart.

Mmm, dat smaakt lekker!

De taart is veel te groot voor ons, zegt Sanne.

Zullen we het gaan delen?

Dan is het voor iedereen Feest!

Samen beleven we meer.
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nieuwe kennis ontwikkelen
Ook nodigen we experts uit om kennis toe te 
voegen op deze terreinen, met de bedoeling onze 
deskundigheid nog verder uit te bouwen. We willen 
leren van praktijk- en wetenschappelijk onderzoek, 
zodat we steeds beter kunnen aansluiten bij de 
behoefte van onze cliënten. We willen onze eigen 
medewerkers in staat stellen om bij te dragen aan 
praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. 

nieuwe partners
Met de ontwikkeling van de WMO, de nieuwe 
Jeugdwet, de Participatiewet en de overgang 
van de AWBZ naar de WLZ, heeft de zorg in de 
samenleving een andere plaats en invulling gekregen. 
Door de verschuiving van delen van de zorg naar de 
verantwoordelijkheid van gemeenten, is de zorg 
dichter bij de samenleving, dichter bij de burgers 
komen te liggen. 

Twee ontwikkelingen zijn daarbij van belang voor de 
zorg: de ondersteuning van cliënten vindt plaats in of 
dichtbij de woonplaats van de cliënt en participatie 
(van de cliënt in de samenleving en van de 
samenleving bij de zorg voor cliënten) wordt steeds 
belangrijker. 

Deze ontwikkelingen zijn vooral zichtbaar in de 
WMO en Jeugdwet, maar de verwachting is dat 
gemeenten steeds meer zorgtaken krijgen en steeds 
nadrukkelijker een belangrijke partner worden in de 
zorg. 

Onze samenwerking met gemeenten wordt daarmee 
steeds meer van belang. Als Twentse organisatie 
richten we ons daarbij vooral op de 14 Twentse 
gemeenten. Het is voor elke Twentse gemeente 
wenselijk dat er (dichtbij) een gevarieerd en passend 
aanbod is voor cliënten met een verstandelijke 
beperking. Waar dit aanbod al aanwezig is, zorgen wij 
dat onze cliënten daar zo goed mogelijk gebruik van 
kunnen maken. Waar dit aanbod niet of onvoldoende 

verstandelijke beperking en aanpassingsproblemen, 
ouderen met een verstandelijke beperking, cliënten 
met ernstige meervoudige beperkingen en kinderen 
met een verstandelijke beperking en hun gezin). 



De Twentse Zorgcentra Samen leven

30

aanwezig is, ontwikkelen wij plannen om, samen met 
algemene voorzieningen of andere zorgaanbieders, 
een passend aanbod te creëren. 

zichtbaar in twente
Ook voor onze cliënten geldt dat er meer 
mogelijkheden zijn, maar ook moeten komen, om 
te kunnen participeren in de samenleving. Waar 
mogelijk en wenselijk wordt voor cliënten ‘wonen 
in de wijk’ gerealiseerd (zoals de woningen en 
appartementen in Almelo, Vriezenveen, Hengelo, 
Losser en Enschede). Voor cliënten die meer behoefte 
hebben aan bescherming en beschutting, blijven 
de hoofdlocaties van belang. Maar ook bij wonen of 
dagbesteding op de hoofdlocaties wordt bekeken of 
participatie naar en vanuit de samenleving beter en 
gemakkelijker toegankelijk kan worden gemaakt.
Voor cliënten worden de mogelijkheden om te 
participeren in de samenleving verder vergroot door 
job-coaching en het ontwikkelen van leer- werklijnen 
binnen de dagbesteding. In een begeleide en 
beschutte omgeving leren de cliënten vaardigheden 
waarmee ze hun mogelijkheden voor participatie 
door (vrijwilligers)werk vergroten. Omgekeerd geldt 
dat onze leer-werklijnen een prima omgeving vormen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor zowel onze cliënten als voor deze deelnemers 
kunnen zo betekenisvolle activiteiten en relaties 
ontstaan. Wij ontwikkelen ons op deze manier 
als een inclusieve organisatie die voldoet aan de 
verwachtingen van de Participatiewet.
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een eigen merk
Onze voorzieningen krijgen de ruimte om zich te 
presenteren als een eigen herkenbaar ‘merk’, zodat 
ze zich in volledige breedte kunnen profileren. 
Bijvoorbeeld de Groenderij en de Iemenkorf 
presenteren zich onder hun eigen naam en met een 
eigen logo. Wel wordt in alle uitingen toegevoegd 
‘onderdeel van De Twentse Zorgcentra’, waarmee 
zichtbaar blijft dat zij onderdeel uitmaken van het 
grotere geheel. 

Onder de vlag van De Twentse Zorgcentra.

Sanne, Karim en Paul hebben een taart.

Een hele grote taart.

Ze willen de taart delen, maar hoe?

We maken een kraam! zegt Paul. 

Dan hangen we een vlag en een bordje op.

En daarop schrijven we:

Hier kun je lekkere taart proeven! 

Kijk, de kraam is neergezet.

Daar komen de eerste mensen.

Al gauw staat er een hele rij. 

Want iedereen wil wel een stuk taart proeven!

Ik vertelde dat ik mijn kamer te klein vond. 
We hebben hem nu anders ingericht. Rita
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Voorlopige financiële 
verkenning
de wlz biedt een relatief stabiele vorm 
van financiering. er lijkt geen politieke 
druk of bereidheid te zijn om in te grijpen 
in de kosten van de langdurige zorg. 
wel is er nog steeds onduidelijkheid 
over het wel of niet afschaffen van de 
bevoorschotting.

Daarnaast speelt het onderbrengen van de 
huisvestingscomponent (NHC) in de dagprijs. 
Daarmee wordt de NHC onderhandelbaar in de 
aanbesteding met het Zorgkantoor.

Gemeenten sturen steeds meer actief op de prijs. Dat 
gaan we zeker merken bij cliënten die thuis wonen 
en die één van onze dagbestedingscentra bezoeken. 
Om te voorkomen dat we middelen vanuit de WLZ 
blijven inzetten voor WMO cliënten gaan we nieuwe 
dagbestedingsvormen ontwikkelen, passend bij de 
wensen van deze cliënten en de financiering. 

De belangrijkste financiële bedreigingen, en daarmee 
opdrachten, betreffen (1) het werken binnen de 
budgetten, (2) de kosten die te maken hebben 
met de ondersteuning aan cliënten met ernstige 
gedragsproblemen en (3) de dalende vergoedingen 
van gemeenten voor WMO-cliënten. 

basis op orde
De eerste opdracht is om teams te laten werken 
binnen de toegekende budgetten. We hanteren een 
systematiek van toedeling van middelen gebaseerd 
op de ZZP’s van de cliënten in dat team. 

Het bieden van uren ondersteuning passend binnen 
die budgetten lukt nog niet overal en daarmee 
komem ‘financieel gezond’ en onze financiële situatie 

onder druk te staan. Met het ‘anders organiseren’ 
wordt steeds meer de nadruk gelegd op het nemen 
van verantwoordelijkheden in het team, met de 
middelen en de bevoegdheden die daarbij horen. Daar 
hoort ook bij dat teams zich kunnen verantwoorden. 
Ook over de inzet van de middelen. Teams die 
niet binnen budget kunnen werken krijgen daarbij 

ondersteuning. Waar nodig kunnen teams een beroep 
doen op (tijdelijk) extra budget. 

passende financiering
Het is belangrijk dat de vergoeding die we voor 
cliënten met ernstige gedragsproblemen krijgen 
toegekend, toereikend is voor de ondersteuning die 

Paul gaat lekker naar buiten.

Kijk! Daar is een ijssalon.

Paul heeft wel zin in een ijsje.

Hij voelt in zijn broekzak.

Er zit nog een muntje in.

Paul bekijkt het muntje goed. 

1 euro staat er op.

Bij de ijssalon staat 1 bol ijs voor 1 euro.

Ik wil een ijsje met aardbei en vanille, denkt Paul. 

Maar Paul kan maar 1 bol kopen.

Paul denkt lang na en zegt dan:

Ik kies voor een bolletje vanille ijs!

Geld betekent ook keuzes maken.
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We zien het als onze gezamenlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om ook aan deze cliënten goede 
zorg te kunnen bieden. 

ook voor later 
Om onze positie in Twente te verstevigen en 
te kunnen excelleren op de vier genoemde 
kennisgebieden (de ‘sterren’) is het van belang om 
financieel gezond te zijn en te blijven. Dat is nodig 
om te kunnen blijven investeren in het opleiden van 
medewerkers en te komen tot een kennisintensieve 
en lerende organisatie. Een gezonde bedrijfsvoering 
met een rendement van 1% per jaar is bovendien 
nodig om financiering te kunnen aantrekken om 
daarmee ook onze renovatie- en nieuwbouwplannen 
te realiseren. Betere huisvesting op en buiten de 
hoofdlocaties is nodig om goede zorg te kunnen 
bieden en cliënten aan ons te blijven binden. 

We zullen de komende jaren goed naar onze 
inkomsten en uitgaven moeten kijken. We 
verplichten onszelf om bij alle uitgaven goed te 
kijken naar de waarde die elke uitgave voor de cliënt 
oplevert. 

zij nodig hebben. We zien op voorhand een knelpunt 
in de financiering van cliënten met een matige 
verstandelijke beperking en forse gedragsproblemen. 
Op basis van de huidige financieringsregels 
ontvangen wij voor deze cliënten een tarief dat 
20% tot 50% lager ligt dan de kosten die wij maken 
voor adequate zorg. Continueren van onze huidige 

manier van werken en het daarmee gepaard gaande 
kostenniveau zal leiden tot een financieel verlies. 
Dat is uiteraard niet wat we willen en aan kunnen. 
Daarmee komt immers de continuïteit van zorg voor 
alle cliënten in gevaar. Voor deze specifieke doelgroep 
zijn we met het Zorgkantoor in overleg over een 
adequate financiering van de zorg. 

Ik wil vaste begeleiders, maar vooral fijne begeleiders. Ik wil zelf kunnen kiezen wie mij ondersteunt en 
wie mijn persoonlijk begeleider is. Zorg voor zo weinig mogelijk inval en onbekende begeleiders. 
Stop met een boze benadering en help mij bij lastige situaties zoals ruzie, lawaai, pesten en onduidelijkheid.
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Bijlage 
Ons Stiepelteken; 
kaders en richtlijnen
1.  We zijn er voor mensen in Twente met 

een intensieve ondersteuningsvraag. Die 
ondersteuningsvraag is veelal het gevolg van 
een verstandelijke beperking en de beperkte 
mogelijkheid om richting te geven aan het eigen 
leven. 

2.  De zorgvisie is leidend: we doen de dingen waar 
de cliënt blij van wordt. We werken toe naar een 
goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de me-
dewerkers en een financieel gezonde organisatie.

3.  We toetsen onze keuzes aan onze organisatieprin-
cipes: we blijven in alles dichtbij de cliënt, in alle 
eenvoud en met inzet van onze deskundigheid.

4.  We werken vanuit eigen regie en kracht (STERK): 
we doen alleen datgene wat waarde toevoegt 
aan het leven van de cliënt. We denken in pro-
cessen, we voorkomen verspillingen en we kijken 
voortdurend hoe het beter kan.

5.  We nemen samen verantwoordelijkheid voor het 
alledaagse leven en werken met elkaar in een 
team. Een team bestaat uit cliënten, verwanten, 
medewerkers en vrijwilligers en wordt begeleid 
door een coach.

6.  Cliënten en medewerkers, maar ook verwanten en 
vrijwilligers, hebben recht op een veilige omge-
ving. Ieder team werkt veilig en verantwoord en 
(her)kent onveilige situaties. Incidenten worden 
geregistreerd en worden besproken in het team. 
Het team bekijkt hoe de incidenten kunnen wor-
den verminderd (of voorkomen) en kan daarbij 

een beroep doen op gespecialiseerde medewer-
kers en het management van de organisatie.

7.  Met cliënten en verwanten stellen we een 
ondersteuningsplan op: ‘Mijn Leven’. We zorgen dat 
dit actueel is. Het ondersteuningsplan vormt de 
basis voor ons handelen en onze verantwoording.

8.  Cliënten hebben het recht om net zo vrij te leven 
als ieder ander. Vrijheidsbeperkingen worden niet 
toegepast. Als het toch nodig is dan wordt dat 
goed onderbouwd. De beperking is nooit meer dan 
noodzakelijk, wordt besproken met de cliënt en 
verwanten en wordt getoetst door deskundigen 
binnen en buiten de organisatie.

Mijn werk is goed en leuk. Ik wil mijn werk blijven 
doen en niet dat dit zomaar verandert. Nicole
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11.  Onze deskundigheid is gebaseerd op de principes 
van methodisch en professioneel handelen. We 
houden ons aan afgesproken procedures en wijken 
gemotiveerd af als de situatie daarom vraagt.

12.  We zorgen voor elkaar. Bij ziekte van een 
medewerker nemen het team en de zieke 
medewerker samen hun verantwoordelijkheid en 
werken toe naar een snelle terugkeer. Bij langdurig 
ziekteverzuim zijn deskundigen vanuit de 
organisatie beschikbaar om de zieke medewerker 
en het team te begeleiden.

13.  Het leefritme van de cliënten bepaalt wanneer we 
werken en hoe het dienstenpatroon er voor de 
medewerkers uitziet. Medewerkers regelen zelf 
hoe ze de diensten verdelen. We hanteren daarbij 
het handboek roosteren.

14.  We werken met de middelen die beschikbaar zijn. 
We hebben ons huishoudboekje op orde.

15.  We maken deel uit van één organisatie. We delen 
de waarden van de organisatie en leren van elkaar. 
Om dat te laten zien hanteren we de huisstijl van 
De Twentse Zorgcentra.

9.  We bespreken met elkaar welke kwaliteit van 
zorg we nastreven. We bepalen in het team wat 
er gedaan moet worden om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren en wanneer het af is. We 
voldoen daarbij in ieder geval aan de eisen en 
verwachtingen die we met elkaar, als organisatie, 
afspreken.

10.  We werken vanuit onze eigen deskundigheid 
en verantwoordelijkheid. We werken volgens 
de best beschikbare kennis en houden ons vak 
bij. De persoonlijk begeleider draagt zorg voor 
de uitvoering van het ondersteuningsplan. 
Gedragskundigen zijn ‘regieverantwoordelijk’ en de 
artsen zijn verantwoordelijk voor de medische zorg.

Het stiepelteken verbindt  
en geeft richting.

Paul en Marloes lopen in Twente.

Het is een hele mooie omgeving.

Paul kent het niet, Marloes wel.

Ze lopen langs een boerderij.

Het is het oude huis van Marloes.

Naast de boerderij staat een schuur.

Paul kijkt aandachtig en zegt:

Daar op die paal, dat is een stiepelteken!

Dat klopt, zegt Marloes.

Het verbindt de deuren. 
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Samen Leven is een speciaal  
out-of-the-box boekje

We hebben nog meer boekjes gemaakt.

Speciaal voor jou en andere 

bewoners en deelnemers.

Een serie prentenboeken!

Daarin vertellen we over ons beleid.

Zodat jij zelf kunt kiezen.

Jij mag zelf zeggen wat jij graag wilt doen.

Er is bijvoorbeeld een boekje over vrijheid.

En over seksualiteit.

Wil je die andere boeken lezen?

Leuk! Vraag het gewoon aan ons.
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Samen Leven
Dit verhaal gaat over Paul, Marloes en Jaap.

Zij wonen en werken bij De Twentse Zorgcentra.
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