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Over Facit  
 
Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een 
stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling om tegen kostprijs kwalitatief goede 
ondersteuning te bieden aan organisaties voor zorg en welzijn. 
 
Onze klanten waarderen ons om onze pragmatische en flexibele manier van werken en onze 
persoonlijke benadering. Bij een groot aantal organisaties is inmiddels ervaring opgedaan met 
cliëntparticipatie in het algemeen en het uitvoeren van cliëntenraadplegingen in het bijzonder. 
Sinds 2007 heeft Facit van meer dan 150.000 cliënten de ervaringen in kaart gebracht. Facit 
conformeert zich aan de internationale gedragscodes voor marktonderzoek van Esomar en 
WAPOR, is geaccrediteerd als officieel CQI-meetbureau en door Buntinx Training en 
Consultancy erkend als officieel meetbureau van de Quality Qube. Facit werkt niet met 
onderaannemers en voert alle onderdelen van de cliëntenraadplegingen in eigen beheer en met 
eigen medewerkers uit. 
 
Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. 
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Inleiding 
 
Facit heeft voor De Twentse Zorgcentra een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteitservaringen van cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten van alle 
woonzorglocaties. Dit onderzoek is uitgevoerd met de Quality Qube, een door VGN erkend 
instrument uit de waaier, dat ontwikkeld is door Buntinx Training & Consultancy.  
 
In hoofdstuk 1 wordt de visie op goede zorg en ondersteuning weergegeven, zoals 
vastgelegd in het kwaliteitsdocument gehandicaptenzorg en de ontwikkeling van het 
vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Binnen de context van deze visie en 
ontwikkeling vindt het onderzoek naar kwaliteitservaringen met de Quality Qube plaats. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de Quality Qube bij De Twentse 
Zorgcentra. Beschreven wordt hoe het onderzoek naar kwaliteitservaringen, de 
informatievoorziening en dataverzameling zijn verlopen en de respons van het onderzoek 
wordt weergegeven. Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt een leeswijzer voor de uitkomsten 
in deze rapportage gepresenteerd. 
In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de uitkomsten van het onderzoek met de Quality Qube bij alle 
doelgroepen gerapporteerd en in hoofdstuk 6 wordt de Kwaliteit-Verbeter-Kaart 
weergegeven. 
 
In de bijlagen worden vervolgens een aantal overzichten gepresenteerd: 

 In bijlage 1 een overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met 
bijhorende domeinen en een literatuuroverzicht.  

 In bijlage 2 een overzicht van de gestelde vragen. 

 In bijlage 3 vindt u alle antwoorden die door de drie doelgroepen zijn gegeven op de door 
De Twentse Zorgcentra extra gestelde open vragen. 

 
 
Facit, Velsen-Noord 
Marja Heida 
juli 2017 
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1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

1.1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is ontwikkeld vanuit het visiedocument Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg (2007) dat door het gezamenlijke veld is geformuleerd en gepubliceerd. De 
begrippen ‘eigen regie’ en ‘kwaliteit van bestaan van cliënten’ vormen de basis van deze visie. De 
visie is in het kwaliteitskader uitgewerkt in acht domeinen die volgens Schalock en Verdugo 
relevant zijn voor iemands kwaliteit van bestaan: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, 
interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel 
welzijn, zelfbepaling en belangen. Daarnaast worden er vier randvoorwaarden voor het bieden 
van verantwoorde zorg en ondersteuning onderscheiden: zorgafspraken en ondersteuningsplan, 
cliëntveiligheid (fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid), kwaliteit van medewerkers 
en organisatie en samenhang in zorg en ondersteuning1. 
De publicatie van het visiedocument was slechts de eerste fase. Daarna zijn indicatoren en 
meetmethoden en –instrumenten ontwikkeld. Het meten van de kwaliteit geeft inzicht in de 
huidige stand, maar geeft ook aan wat er verbeterd moet worden. 

1.2 Het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

Eind 2010 besluit de VGN een nieuwe impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning door een nieuwe werkwijze van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te 
ontwikkelen. Deze nieuwe werkwijze is gebaseerd op het visiedocument uit 2007 maar kiest een 
andere manier van meten; verbeter- en verantwoordingsinformatie wordt gebruikt volgens het 
principe pas toe en leg uit. Dit betekent dat een organisatie een score moet kunnen verklaren en 
dat in dialoog met betrokken partijen wordt bekeken of en welke verbeteracties wenselijk, 
mogelijk en relevant zijn.  
 
Uitgaande van het visiedocument uit 2007 wordt het zorg- en ondersteuningsplan als vertrekpunt 
gehanteerd en informatie gegenereerd op het niveau van de individuele cliënt. Zo komend de 
aspecten van goede zorg en ondersteuning die betrekking hebben op de relatie tussen 
zorgverlener en cliënt ook tot uitdrukking. Door kwaliteitservaringen zowel kwantitatief als 
kwalitatief te gaan meten wordt recht gedaan aan de grote diversiteit van doelgroepen en functies 
binnen de gehandicaptenzorg. Het meten aan de bron betekent een korte leer- en verbetercyclus 
en daarmee een snellere kwaliteitsverbetering. Verantwoorden geschiedt in het verlengde van 
verbeteren2. Hoe dit Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg er precies uit ziet, wordt beschreven in 
een nieuw visiedocument, het visiedocument 2.0. 

1.3 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft 
helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt 
handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. 
Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten. 

Het kader bestaat uit vier bouwstenen. In de eerste drie wordt de kwaliteit 
bekeken vanuit drie perspectieven: 

• dat van de individuele cliënt over zijn zorg, 
• dat van meerdere cliënten over hun ervaringen 
• en dat van teams over hun functioneren. 

 
De informatie uit de drie eerste bouwstenen komt samen in de vierde bouwsteen: het 
kwaliteitsrapport. Door de eerste drie bouwstenen in samenhang met elkaar te bekijken, ontstaat 
een helder, levendig zicht op kwaliteit. Daarmee geven zorgaanbieders antwoord op drie 
belangrijke vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe gaan we dat verbeteren? 

                                                
1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2007 
2 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0 
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De bestuurder bespreekt het kwaliteitsrapport met de interne en externe stakeholders. 
Vervolgens vraagt de bestuurder minimaal twee externe onafhankelijke deskundigen om een 
visitatie over het rapport. Met als doel: leren en verbeteren.  
 
De Quality Qube gaat over bouwsteen 2: onderzoek naar de ervaringen van cliënten. 
 
Minstens één keer per drie jaar vraagt iedere zorgaanbieder naar de mening van al haar cliënten. 
Daarvoor gebruiken ze onderzoeksinstrumenten uit de Waaier, die zijn goedgekeurd door een 
onafhankelijke commissie van deskundigen. Bij de Quality Qube, één van die instrumenten uit de 
Waaier, gebeurt dit door middel van het bevragen van cliënten en/of vertegenwoordigers van 
cliënten en de begeleiders van de cliënten.  
Van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek kunnen Zorgaanbieders leren om de zorg te 
verbeteren. Dat doen ze op drie niveaus. Ten eerste op het niveau van de individuele cliënt, in 
aanvulling op het persoonlijk ondersteuningsplan. Ten tweede op het niveau van de locatie/het 
team of cluster. Teams van begeleiders krijgen hiermee immers extra zicht op 
de kwaliteit van de zorg die ze bieden. Daar leren ze van. En ten slotte op het niveau van de 
organisatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn handvatten voor het formuleren van 
verbeteracties. 
 
Een manier van meten 
Drie pijlers vormen het fundament van vaststellen van kwaliteit: 

 Pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau 

 Pijler 2: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B) 

 Pijler 3: gegevens over de relatie tussen cliënt en professional 
 
Pijler 1 richt zich voornamelijk op kwaliteitsinformatie van de meer zorg-voorwaardelijke thema’s: 
zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid, kwaliteit van medewerkers en organisatie 
en belangen. Pijler 1 wordt aan het begin van elk kalenderjaar gemeten met een vragenlijst. 
Ook pijler 2A richt zich voornamelijk op kwaliteitsinformatie van de meer zorg-voorwaardelijke 
thema’s. Binnen deze pijler is er onderscheid tussen drie vaste thema’s voor jaarlijkse uitvraag 
(veiligheid, vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid) en een thema dat de Stuurgroep jaarlijks 
vaststelt. De Stuurgroep kiest uit de thema’s lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en 
gedrag. 
In pijler 2B staat het meten van cliëntervaringen centraal. Dit is gekoppeld aan de zorg- en 
ondersteuningsplancyclus. Instellingen kiezen uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten om 
cliëntervaringen te meten voor verbeterinformatie. Pijler 2B richt zich met name op de domeinen 
van kwaliteit van bestaan. 
 
Bij pijler 3 staat de vraag centraal op welke wijze een organisatie aan het reflecteren op en 
optimaliseren van de relatie tussen cliënt en professional cliëntervaringen zodanig dat er een 
positieve bijdrage geleverd wordt aan de doelstellingen van cliënt, professional en organisatie en 
systematisch aandacht is voor de essentiële elementen van de relatie tussen cliënt en 
professional (vertrouwen, waardering, consistentie, nakomen afspraken, ontwikkeling/ 
ontplooiing, respecteren, kennen, elkaar helpen, ruimte voor initiatief, eigen regie van de cliënt, 
verbinding, er zijn voor de ander). Het gaat in pijler 3 om verdieping en een verbeterslag ten 
opzichte van de andere pijlers. Er zijn (nog) geen vastgesteld instrumenten beschikbaar gesteld. 
 
Het nieuwe kwaliteitskader 2017-2022 staat in het verlengde van de zojuist genoemde pijlers: 
- Algemene informatie van de zorgorganisatie blijft relevant (komt in een kwaliteitsrapport). 
- Zo ook het systematisch onderzoek naar cliëntervaringen met een erkend instrument. 
- Informatie over zorg rond de individuele cliënt is vastgelegd in het zorgplan. 
- Nieuwe werkwijzen, zoals reflectie in zorgteams, zijn toegevoegd. 
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1.4 Cliëntervaringsinstrument: Quality Qube 

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren ontwikkelde Buntinx Training & Consultancy in 2006 de 
methode Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurende Zorg (OKE-LZ Quality Qube). De 
methode is opgenomen in de waaier van VGN met cliëntervaringsinstrumenten.  
In september 2014 tekenden Facit en Buntinx Training & Consultancy een overeenkomst, die het 
Facit mogelijk maakt onderzoeken naar kwaliteitservaringen met de Quality Qube uit te voeren. 
 
De Quality Qube beschouwt zorg niet als het ‘product’ van een zorgleverancier maar als 
interactieve dienstverlening, gericht op het behalen van voor de cliënt waardevolle uitkomsten. 
Aan de Quality Qube ligt een gevalideerd model ten grondslag wat garandeert dat alle belangrijke 
kwaliteitsdomeinen aan bod komen zodat een valide, betrouwbaar en onafhankelijk beeld van de 
kwaliteit van de zorgprestaties ontstaat. De eigen visie van de organisatie en de eigen waarden 
van cliënten worden binnen de methode Quality Qube gerespecteerd en voor de onderzoeken 
naar kwaliteitservaringen worden uitsluitend die indicatoren gebruikt die voor betrokken 
organisatie (gezien doelgroep, functies en prioriteiten) relevant zijn. 
 
Doordat in de rapportages van onderzoeken naar kwaliteitservaringen met de Quality Qube zowel 
de zienswijzen van cliënten, familieleden als begeleiders verwoord zijn, blijken deze in de praktijk 
heel herkenbaar, waardoor het draagvlak voor verbeteracties groot is. 
 
Kwaliteit-Verbeter-Kaarten geven op teamniveau (maar ook op organisatieniveau) op één A-vier 
een helder en concreet verzicht van de positieve ervaringen en verbeterpunten met betrekking tot 
de prestaties van het team/de organisatie. Een Kwaliteit-Verbeter-Kaart kan direct worden 
gebruikt als startpunt van een Plan-Do-Check-Act verbetercyclus. 
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2 Quality Qube bij De Twentse Zorgcentra wonen 

2.1 De Twentse Zorgcentra 

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende 
vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. 
  
Er wordt gewerkt vanuit de volgende zorgvisie: “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 me luisteren en mij 
respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” 
Om dat te bereiken wordt er vraaggericht gewerkt en begeleiding, ondersteuning en behandeling 
geboden aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van 
licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit de kernwaarden van De 
Twentse Zorgwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. 
  
Deze kernwaarden vormen de spil van de manier van werken van De Twentse Zorgcentra. Er 
wordt geprobeerd dichtbij de mensen die zorg nodig hebben te blijven, in alle eenvoud en met 
deskundigheid. Zonder dat daarbij de regie wordt overgenomen. Bij De Twentse Zorgcentra 
werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. 
STERK heet dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht. 
  
Cliënten wonen onder andere op de beschermde terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij 
leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun 
mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast zijn er ook meer kleinschaligere woon- en 
werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal. 

2.2 Start van het onderzoek  

De Twentse Zorgcentra heeft gekozen voor de verkorte variant van de Quality Qube. In deze 
variant wordt aan de respondent gevraagd een rapportcijfer te geven voor de algemene kwaliteit 
van de zorg zoals de respondent die ervaart. Daarnaast zijn er twee open vragen gesteld, waarin 
de respondent in eigen woorden onderwerpen kon noemen waarover hij/zij tevreden was 
respectievelijk waarvan hij/zij vindt dat de prestaties van De Twentse Zorgcentra beter kunnen of 
moeten zijn.  

2.3 Doelgroep 

De doelgroep voor het kwaliteitsonderzoek met de Quality Qube bij De Twentse Zorgcentra 
bestond uit alle cliënten, medewerkers (begeleiders) en vertegenwoordigers van cliënten, allen 
van de woonlocaties van De Twentse Zorgcentra.  

2.4 Informatievoorziening 

De betreffende cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten zijn voorafgaand aan 
de start van het onderzoek door De Twentse Zorgcentra geïnformeerd over het doel van het 
onderzoek en de wijze waarop het onderzoek zou gaan plaatsvinden.  

2.5 Dataverzameling 

Cliënten die in staat waren mee te werken aan het onderzoek en de vragen te beantwoorden, zijn 
benaderd door medewerkers van De Twentse Zorgcentra. De vragenlijsten zijn door hen online 
ingevuld. 
 
Alle vertegenwoordigers van cliënten van de woonlocaties alsook alle medewerkers van deze 
woonlocaties van De Twentse Zorgcentra zijn benaderd (of per e-mail, of per brief) met het 
verzoek de vragenlijst online in te vullen. 
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2.6 Respons 

Doelgroep  Benaderd Volledig ingevuld Gedeeltelijk ingevuld Totaal Respons 

Cliënten  72 71 1 72 100% 

Vertegenwoordigers  1025 247 63 310 30% 

Medewerkers  1129 337 129 466 41% 

2.7 Rapportage en leeswijzer 

Alle door Facit ontvangen antwoorden zijn verwerkt in deze rapportage, Ook vragenlijsten 
waarvan één of meerdere van de vragen niet zijn ingevuld, zijn door Facit verwerkt.  
 
Aan de cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten is gevraagd om middels 
rapportcijfers hun waardering te geven over de kwaliteit en ondersteuning van De Twentse 
Zorgcentra. Deze rapportcijfers worden als volgt weergegeven: 
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De grafiek van de open vragen ziet er als volgt uit: 

 
Alle antwoorden op de open vragen zijn gecodeerd naar de domeinen van de Quality Qube 
(staan genoemd in kleine letters links van de grafiek) en vervolgens ingedeeld naar de 8 vragen 
en Voorwaarde vanuit het kwaliteitskader van De Twentse Zorgcentra. Deze vragen en 
voorwaarde staan in HOOFDLETTERS links in de grafiek. Aan de hand van deze codes is het 
percentage weergegeven waarmee een domein werd genoemd, rechts van de staafdiagrammen.  
Het totaal van de ‘waardering’ antwoorden is 100%. Het totaal van het aantal antwoorden ‘voor 
verbetering vatbaar’ is eveneens 100%. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms 
voorkomen dat ze opgeteld niet exact op 100% uitkomen.  
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Naast de vragen van de Quality Qube zoals hierboven beschreven, heeft DTZC twee extra open 
vragen toegevoegd. Respondenten werd gevraag naar hun ervaringen met het ‘werken in de 
driehoek’ en kregen de mogelijkheid om andere op- en of aanmerkingen te maken. De 
antwoorden op deze twee open vragen zijn weergegeven in bijlage 3. 
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3 Uitkomsten cliënten 

3.1 Uitkomsten Rapportcijfers en kwalitatieve deel van de vragenlijst  

3.1.1 Rapportcijfer  

Aan de cliënten is gevraagd om middels een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden ze zijn over 
de kwaliteit van de ondersteuning door De Twentse Zorgcentra.  
Het meest gegeven cijfer is een 9. Het hoogst gegeven cijfer is een 10 en het laagst gegeven 
cijfer een 4.  
Gemiddeld geven de cliënten de ondersteuning van De Twentse Zorgcentra een 7,8. 

 
1. Hoe tevreden bent je over de kwaliteit van de ondersteuning? 
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Vervolgens is aan de cliënten is gevraagd om middels een rapportcijfer aan te geven hoe 
tevreden ze zijn over de kwaliteit van de begeleiders van De Twentse Zorgcentra.  
Het meest gegeven cijfer is ook hier een 9. Het hoogst gegeven cijfer is ook hier een 10. Het 
laagst gegeven cijfer een 1.  
Gemiddeld geven de cliënten de begeleiders van De Twentse Zorgcentra een 7,6. 
 

2. Hoe tevreden bent je over je begeleider(s)? 
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3.1.2 Open vragen 

Aan elke cliënt is gevraagd om in eigen woorden aan te geven wat hij/zij het meest waardeert in 
de begeleiding van De Twentse Zorgcentra en welke dingen hij/zij het liefst verbeterd zou willen 
zien. De antwoorden zijn gecodeerd naar de domeinen van het standaard kwaliteitsmodel 
dienstverlening (zie voor het overzicht bijlage 1) en vervolgens herverdeeld naar de vragen en 
voorwaarde van het kwaliteitskader Mijn Leven van De Twentse Zorgcentra. Er zijn in totaal 177 
opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op ‘waardering’ en 109 opmerkingen die betrekking 
hebben op ‘voor verbetering vatbaar’. 
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Waardering 
Uit de antwoorden blijkt dat 31% van de opmerkingen van cliënten waardering uitdrukt voor zaken 
die te maken hebben met Participatie en Inclusie. Deze cliënten geven aan hun werk en 
dagbesteding leuk te vinden. De door de Twentse Zorgcentra georganiseerde activiteiten en 
feestjes worden gewaardeerd en ook zaken als samen wandelen en muziek maken worden 
genoemd.  
 
De domeinen Zelfbepaling en Interpersoonlijke relaties scoren beiden 14% van de antwoorden 
van waardering. De cliënten geven aan het te waarderen dat ze kunnen doen en laten wat ze zelf 
willen en eigen keuzes kunnen maken. Ook waarderen zij het dat ze in weekend naar hun familie 
kunnen, en geven zij aan dat het leuk is in de groep met hun medebewoners.  
13% van de antwoorden over waardering gaat over onderwerpen die te maken hebben met 
Emotioneel Welzijn. Deze cliënten geven aan blij en tevreden te zijn dat ze wonen bij De Twentse 
Zorgcentra, dat er goed voor hen gezorgd wordt en dat ze in hun waarde worden gelaten.  
 
Verbetering 
Opvallend is dat bij de Domeinen Zelfbepaling, Interpersoonlijke relaties en Emotioneel Welzijn, 
steeds ook bijna een even groot percentage als van de antwoorden van waardering juist 
antwoorden zijn waarin wordt gezegd dat dingen beter kunnen. 14% van de antwoorden ter 
verbetering gaan over Emotioneel Welzijn, eveneens 14% van de antwoorden ter verbetering 
gaan over Interpersoonlijke relaties en 13% over Zelfbepaling.  
Bij emotioneel welzijn gaat het er dan om dat cliënten bijvoorbeeld liever tussen leeftijdsgenoten 
zouden willen wonen, dat begeleiders mopperen of streng zijn, of dat de cliënten last hebben van 
de andere bewoners.  
Materieel welzijn komt in 16% van de antwoorden als verbeterpunt aan bod en Veiligheid in 9%.  
Meerdere cliënten die hier opmerkingen over maken zouden graag een grotere slaapkamer 
willen, daarnaast gaan de opmerkingen over kapotte of kwijtgeraakte spullen of wordt een wens 
voor betere geluidsisolatie geuit. Bij de veiligheid gaat het vooral over het drukke verkeer op het 
terrein en de gaten in de wegen. 
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4 Uitkomsten vertegenwoordigers van cliënten  

4.1 Uitkomsten rapportcijfers en kwalitatieve deel van de vragenlijst 

4.1.1 Rapportcijfer  

Aan de vertegenwoordigers van cliënten is gevraagd om middels een rapportcijfer aan te geven 
hoe tevreden ze zijn over de kwaliteit van de ondersteuning door De Twentse Zorgcentra.  
Het meest gegeven cijfer is een 8. Het hoogst gegeven cijfer is een 10 en het laagst gegeven 
cijfer een 1.  
Gemiddeld geven de vertegenwoordigers de ondersteuning van De Twentse Zorgcentra een 7,2. 

 

1. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de ondersteuning? 
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Vervolgens is aan de vertegenwoordigers gevraagd om middels een rapportcijfer aan te geven 
hoe tevreden ze zijn over de kwaliteit van de begeleider(s) van De Twentse Zorgcentra.  
Het meest gegeven cijfer is een 8. Het hoogst gegeven cijfer is een 10 en het laagst gegeven 
cijfer een 2.  
Gemiddeld geven de vertegenwoordigers van cliënten de begeleider(s) van De Twentse 
Zorgcentra een 7,7. 

 

2. Hoe tevreden bent u over uw begeleider? 
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4.1.2 Open vragen 

Aan alles vertegenwoordigers van cliënten is gevraagd om in eigen woorden aan te geven wat 
hij/zij het meest waardeert in de begeleiding van De Twentse Zorgcentra en welke dingen hij/zij 
het liefst verbeterd zou willen zien. De antwoorden zijn gecodeerd naar de domeinen van het 
standaard kwaliteitsmodel dienstverlening (zie voor het overzicht bijlage 1) en vervolgens 
herverdeeld naar de vragen en voorwaarde van het kwaliteitskader Mijn Leven van De Twentse 
Zorgcentra. Er zijn in totaal 497 opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op ‘waardering’ en 
456 opmerkingen die betrekking hebben op ‘voor verbetering vatbaar’. 
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Waardering 
Uit de antwoorden blijkt dat de meeste opmerkingen van waardering van de vertegenwoordigers 
van cliënten gaan over de medewerkers van De Twentse Zorgcentra. 22% van de opmerkingen 
gaat over de zorgzaamheid en betrokkenheid van de medewerkers, 13% van de opmerkingen 
van waardering heeft te maken met de competentie van de medewerkers en ruim 7% gaat over 
het vermogen van luisteren en inleven van de medewerkers.  
Het thema Zorgzaamheid en betrokkenheid spreekt voor zich. De vertegenwoordigers die hier 
waarderende opmerkingen over maken, geven aan dat ze de begeleiders/verzorgers zorgzaam 
en betrokken vinden en dat de medewerkers de cliënt liefdevolle aandacht en zorg geven. Onder 
de competentie van medewerkers vallen alle opmerkingen van waardering over de deskundigheid 
en professionele inzet van de medewerkers en de opmerkingen over dat de cliënt goede 
begeleiding krijgt van begeleiders die meedenken, creatief zijn en goed met de cliënt omgaan.  
 
Andere thema’s waarover veel waarderende opmerkingen worden gemaakt hebben te maken 
met Beschikbare zorg (8,7% van de opmerkingen van waardering gaat over zaken die hiermee te 
maken hebben, dat er zorg wordt gegeven die bij de cliënt past en dat er een compleet pakket is 
van zorg, wonen en dagbesteding) en Informatie over individuele ondersteuning (eveneens 8,7%, 
en dan gaat het over dat er goede communicatie en terugkoppeling richting de familie is, dat men 
goed op de hoogte wordt gehouden over de cliënt).  
 
Verbetering 
Bij de opmerkingen van de vertegenwoordigers van cliënten over wat er beter zou kunnen bij De 
Twentse Zorgcentra valt op dat vooral zaken die te maken hebben met Voorwaarden voor goede 
zorg hoog scoren. Ruim 19% van de opmerkingen ter verbetering gaat over zaken die te maken 
hebben met Beschikbare zorg. Hoewel een deel van de vertegenwoordigers hierover dus 
tevreden was, heeft een groter deel van de vertegenwoordigers hierover juist opmerkingen 
gemaakt dat het beter zou kunnen; die opmerkingen gaan dan vooral over dat er meer personeel 
zou mogen zijn op de groepen, dat er meer uren ingezet zouden mogen worden en dat er door 
minder administratief werk voor de medewerkers meer tijd voor zorg en aandacht voor de cliënt 
overblijft.  
 
Bijna even hoog scoort het thema Coördinatie/management van de zorg; 17,5% van de 
opmerkingen over wat er beter zou kunnen bij De Twentse Zorgcentra gaat over zaken te die 
vallen onder Coördinatie/management van de zorg. Er is “te veel gedoe” met bestuurders, zo 
geven enkele vertegenwoordigers aan, er wordt gemopperd over de Raad van Bestuur, de 
bezuinigingen, en dat de managers niet goed weten wat er op de werkvloer speelt. Ook zou de 
communicatie en transparantie volgens anderen beter kunnen en ziet niet iedereen het STERK 
programma zitten (val er de vertegenwoordigers niet mee lastig, oppert de een, terwijl een ander 
juist zegt dat als je zoiets wilt inbedden in de organisatie dat beter en duidelijker en met meer 
begeleiding moet doen).  
 
In totaal gaat ruim 9% van de opmerkingen ter verbetering over de Continuïteit van 
zorg/medewerkers. Het personeelsverloop baart deze vertegenwoordigers van cliënten zorgen. 
De vertegenwoordigers zouden graag minder wisselingen willen zien bij de begeleiders op de 
groepen en bij de beschikbare artsen.  
Daarnaast scoort het onderwerp Materieel Welzijn hoog; in totaal gaat 12,7% van de antwoorden 
over wat er beter zou kunnen over zaken die daarmee te maken hebben. Het gaat dan vooral om 
de schoonmaak en hygiëne die beter zou kunnen, daar worden de meeste opmerkingen over 
gemaakt. Daarnaast maken enkele vertegenwoordigers opmerkingen over de staat van 
onderhoud van de locatie.  
 
Uit de grafiek wordt duidelijk dat soms over onderwerpen waarover waardering wordt geuit, 
evenzoveel opmerkingen worden gemaakt die juist aangeven dat er verbetering mogelijk is. Over 
Informatie over individuele ondersteuning wordt bijvoorbeeld in ruim 7% van de antwoorden ter 
verbetering melding gemaakt. Vertegenwoordigers die hier opmerkingen ter verbetering over 
maken zouden meer en betere communicatie met de begeleiders willen hebben en beter op de 
hoogte worden gehouden over het wel en wee van de cliënt.  
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5 Uitkomsten medewerkers  
 

5.1 Uitkomsten Deel IV Rapportcijfer  

5.1.1 Rapportcijfer  

Aan de medewerkers is gevraagd om middels een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden ze zijn 
over de kwaliteit van de ondersteuning door De Twentse Zorgcentra.  
Het meest gegeven cijfer is een 6. Het hoogst gegeven cijfer is een 10 en het laagst gegeven 
cijfer een 1. 
Gemiddeld geven de medewerkers de kwaliteit van de ondersteuning van De Twentse Zorgcentra 
een 6,3. 

 
1. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de ondersteuning? 

 

 

 

 

 

 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 24 van 99 

5.1.2 Open vragen 

Aan elke medewerker is gevraagd om in eigen woorden aan te geven wat hij/zij het meest 
waardeert in de begeleiding van De Twentse Zorgcentra en welke dingen hij/zij het liefst 
verbeterd zou willen zien. De antwoorden zijn gecodeerd naar de domeinen van het 
kwaliteitsmodel dienstverlening (zie voor het overzicht bijlage 1) en vervolgens herverdeeld naar 
de vragen en voorwaarde van het kwaliteitskader Mijn Leven van De Twentse Zorgcentra. 
806 opmerkingen hebben betrekking op ‘waardering’ en 793 opmerkingen op ‘voor verbetering 
vatbaar’.
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Waardering 
Uit de antwoorden blijkt dat veel van de opmerkingen van medewerkers waardering uitdrukken 
voor zaken die te maken hebben met voorwaarden die het team nodig heeft om goed te kunnen 
functioneren. Vooral de teamsamenwerking scoort hoog: in totaal gaat 19,5% van de 
opmerkingen ter waardering hierover. De samenwerking met het eigen team, maar ook die met 
de andere disciplines wordt goed genoemd. De lijntjes zijn kort, volgens deze positieve 
medewerkers en de sfeer goed.  
 
In 11.5% van de antwoorden over waardering gaat het over onderwerpen die te maken hebben 
met de coördinatie/management van zorg. Hier gaat het dan vooral om de vrijheid en zelfsturing 
die medewerkers ervaren, het werken in de driehoek/met STERK. 
 
Zaken die te maken hebben met de competentie van medewerkers worden in 8,6% van de 
gevallen genoemd bij de punten van waardering, vooral de mogelijkheden voor scholing en de 
professionaliteit van medewerkers komt hier naar voren. 
 
Andere onderwerpen die vaak voorkomen bij de antwoorden van waardering gaan over zaken die 
te maken hebbe met zorgzaamheid en betrokkenheid van de medewerkers (13,2% van de 
antwoorden ter verbetering gaat hierover) en over zaken die vallen onder Zelfbepaling (bijna 13% 
van de antwoorden ter verbetering gaat hierover). Volgens deze medewerkers zijn de begeleiders 
van De Twentse Zorgcentra betrokken bij de cliënt, halen zij zelf ook een goed gevoel uit het 
werken met de cliënt, staat de cliënt centraal en wordt de regie bij de cliënt gelegd.  
 
Verbetering 
Een overweldigend groot deel van de opmerkingen van de medewerkers over wat er beter zou 
kunnen bij De Twentse Zorgcentra gaat ook over Voorwaarden die het team nodig heeft om goed 
te kunnen functioneren. In totaal gaat bijna de helft (47,3%) van de opmerkingen ter verbetering 
over zaken vallen onder het thema Coördinatie/management van zorg. De medewerkers geven 
aan dat ze meer waardering vanuit het management zouden willen ontvangen, dat de 
communicatie beter zou kunnen, dat er meer geluisterd zou moeten worden naar de werkvloer en 
dat de zelfsturende teams niet goed werken en/of niet goed begeleid worden of dat ze graag 
weer een leidinggevende binnen/op het team zouden willen hebben.  
 
Ruim 26% van de opmerkingen ter verbetering gaat over thema’s die vallen onder 
Beschikbaarheid van Zorg. Meer tijd voor de cliënten willen de medewerkers, meer uren, meer 
personeel en minder werkdruk en administratie. En als dat laatste dan toch moet, mede door het 
instellen van zelfsturende teams, dan zou daar meer tijd voor moeten komen (die dan weer niet 
ten koste van tijd voor de cliënt moet gaan).  
 
Daarnaast worden nog opmerkingen over de Teamsamenwerking gemaakt (dat vooral de 
samenwerking tussen de verschillende disciplines beter zou kunnen en de lijnen korter) en over 
de continuïteit van zorg (de Flexpool graag terug, zo zeggen meerdere medewerkers, en minder 
verloop van personeel, een vast team en een vast team invallers, dat is de wens).  
 
 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 26 van 99 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 27 van 99 

6 Samenvatting 

Het onderzoek naar kwaliteitservaringen met de Quality Qube is bedoeld voor interne 
kwaliteitsverbetering en geeft een beeld van de wijze waarop cliënten en medewerkers de 
kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning ervaren. Met de uitkomsten van het onderzoek 
kan De Twentse Zorgcentra verbeterpunten formuleren met als doel de zorg en ondersteuning 
nog beter aan te laten sluiten bij vragen van cliënten.  
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar kwaliteitservaringen 
samengevat. 

6.1 Samenvatting uitkomsten cliënten 

De cliënten van de Twentse Zorgcentra zijn veelal redelijk positief over de kwaliteit van de 
ondersteuning bij De Twentse Zorgcentra. De geraadpleegde waarderen de ondersteuning in het 
algemeen als voldoende (rapportcijfer 6) tot perfect (rapportcijfer 10).  
In totaal geeft 64% van de cliënten een 8 of hoger.  
In totaal 14% van de cliënten beoordeelt de kwaliteit echter als matig (rapportcijfer 5) of 
onvoldoende (rapportcijfer 4). 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de kwaliteit van de ondersteuning komt hiermee uit op een 7,8. 
 
De begeleiders worden door de cliënten met een 7,6 gemiddeld beoordeeld.  
In totaal 15% van de cliënten geeft hier een onvoldoende, 59% geeft juist een 8 of hoger.  
 
De meeste reacties van cliënten op de open vraag naar waardering hebben met name betrekking 
op Participatie en inclusie (de cliënt is tevreden over zijn/haar werkzaamheden en dagbesteding, 
de activiteiten en de feestjes). Daarna gaan de meeste opmerkingen van waardering over 
Zelfbepaling (cliënten kunnen doen en laten wat ze willen en eigen keuzes maken en waarderen 
dit alles) en Interpersoonlijke relaties (de contacten met familie en groepsgenoten worden positief 
ervaren). Ook Emotioneel Welzijn scoort goed (de cliënten zijn blij en tevreden).  
 
De meeste reacties van cliënten op de open vraag naar wat er beter zou kunnen gaan over 
Materieel welzijn (vooral graag een grotere kamer). Maar ook over Emotioneel Welzijn, 
Interpersoonlijke relaties en Zelfbepaling (het is soms ook moeilijk om in een groep te wonen met 
mensen die bijvoorbeeld niet jouw leeftijd zijn, of die lawaai maken. Met medewerkers die wel 
eens mopperen of streng zijn en waarin er toch ook regels zijn die wel eens tegen jouw eigen 
wensen in gaan). Ook over de Veiligheid (en dan vooral het drukke verkeer) worden enkele 
opmerkingen ter verbetering gemaakt.  

6.2 Samenvatting uitkomsten vertegenwoordigers van cliënten 

De vertegenwoordigers van cliënten zijn over het algemeen ook redelijk positief over de kwaliteit 
van de ondersteuning die de Twentse Zorgcentra biedt.  
In totaal geeft 84% van de vertegenwoordigers van cliënten de kwaliteit van zorg minimaal een 
voldoende (rapportcijfer 6) tot maximaal een heel goed (rapportcijfer 9).  
Enkele vertegenwoordigers geven zelfs een 10 (staat voor Perfect! Kan niet beter). 
Maar 15% waardeert de kwaliteit van zorg echter met een onvoldoende: er worden cijfers van 1 
t/m 5 gegeven. 
Gemiddeld komt de score van de vertegenwoordigers voor de kwaliteit van zorg neer op een 7,2 
 
De begeleiders zelf worden door de vertegenwoordigers van cliënten iets positiever gewaardeerd 
gemiddeld krijgen die een 7,7 van de vertegenwoordigers.  
Slechts 8% geeft de begeleiders een rapportcijfer 5 of lager. 63% beoordeelt ze met een 8 of 
hoger.  
 
De meeste opmerkingen van de vertegenwoordigers die gaan over verbetering hebben te maken 
met Beschikbare zorg (meer personeel, meer uren, minder administratief werk voor de 
medewerkers zodat er meer tijd voor zorg en aandacht voor de cliënt overblijft).  
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Ook opmerkingen die onder het thema Coördinatie/management van de zorg vallen worden vaak 
gemaakt: het gaat dan om ontevredenheid over bestuurders, de bezuinigingen en dat de 
managers niet goed weten wat er op de werkvloer speelt. Maar ook over de communicatie, 
transparantie en het STERK.  
Daarnaast baart de Continuïteit van zorg/medewerkers de vertegenwoordigers soms zorgen, zou 
de schoonmaak en hygiëne volgens een klein deel van de vertegenwoordigers beter kunnen, net 
als de staat van onderhoud van de locatie. Ook zijn er vertegenwoordigers die meer en betere 
communicatie met de begeleiders willen hebben en beter op de hoogte willen worden gehouden 
over het wel en wee van de cliënt.  

6.3 Samenvatting uitkomsten medewerkers 

De medewerkers zijn het meest kritisch over de kwaliteit van ondersteuning.  
28% geeft de kwaliteit van ondersteuning een 5 of lager.  
27% beoordeelt de kwaliteit met een 6 
26% heeft de kwaliteit een 7 
19% heeft een 8 of hoger. 
Gemiddeld beoordelen de medewerkers de kwaliteit van de ondersteuning daardoor op een 6,3. 
 
De meeste opmerkingen van medewerkers waarin ze waardering uitdrukken, gaan over zaken 
die te maken hebben met voorwaarden die het team nodig heeft om goed te kunnen functioneren. 
Vooral de teamsamenwerking scoort hoog en ook is er waardering voor onderwerpen die te 
maken hebben met de coördinatie/management van zorg. Hier gaat het dan vooral om de vrijheid 
en zelfsturing die medewerkers ervaren of om het werken in de driehoek/met STERK. 
Ook de competentie van medewerkers is een veel voorkomend thema, het dan gaat dan vooral 
over de mogelijkheden voor scholing en de professionaliteit van medewerkers. Medewerkers 
vinden zichzelf en/of hun collega’s betrokken bij de cliënten en geven ook aan het fijn te vinden 
veel contact met de cliënt te hebben. Ook vinden zij dat de cliënt centraal staat en een goede 
eigen regie heeft  
 
De meeste opmerkingen ter verbetering over zaken vallen onder het thema Coördinatie/ 
management van zorg. De medewerkers geven aan dat ze meer waardering vanuit het 
management zouden willen ontvangen, dat de communicatie beter zou kunnen, dat er meer 
geluisterd zou moeten worden naar de werkvloer en dat de zelfsturende teams niet goed werken 
en/of niet goed begeleid worden of dat ze graag weer een leidinggevende binnen/op het team 
zouden willen hebben.  
Daarnaast gaat het vaak over Beschikbaarheid van Zorg. Deze medewerkers willen meer tijd 
voor de cliënten, meer uren, meer personeel en minder werkdruk en minder administratieve 
taken.   
Daarnaast worden nog opmerkingen over de Teamsamenwerking gemaakt (vooral die tussen de 
verschillende disciplines beter zou kunnen, de lijnen korter) en over de continuïteit van zorg (het 
verloop van personeel). 
 
 
 
 
 

 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 29 van 99 

7 Kwaliteit-Verbeter-Kaart  

Het onderzoek naar kwaliteitservaringen heeft niet alleen informatie opgeleverd over aspecten 
waarover respondenten van De Twentse Zorgcentra tevreden zijn, maar ook over aspecten die 
verbeterd kunnen worden. Deze informatie is geanalyseerd en de vaakst genoemde en 
markantste verbeteronderwerpen zijn samengevat in onderstaande Kwaliteit-Verbeter-Kaart. Het 
doel van deze Kwaliteit-Verbeter-Kaart is handvatten te geven om samen de kwaliteit van 
ondersteuning te verbeteren.  
 

De onderwerpen die op de Kwaliteit-Verbeterkaart staan, betreffen zaken die door respondenten 
van De Twentse Zorgcentra het vaakst werden genoemd of onderwerpen die – in verhouding tot 
andere onderwerpen – een relatief hoge of lage tevredenheid scoorden. 
 

De Kwaliteit-Verbeter-Kaart bevat een steekproef van ervaringen. De samenvattingen zijn 
gebaseerd op trends en meerdere antwoorden in dezelfde richting, niet noodzakelijkerwijs de 
mening weer van ‘alle’ cliënten of van iedereen die bij een onderdeel is betrokken. Antwoorden 
van individuele respondenten kunnen in de praktijk aanzienlijk van elkaar verschillen. Binnen 
eenzelfde groep kunnen sommigen positieve ervaringen rapporteren, terwijl anderen juist 
negatieve ervaringen rapporteren over het zelfde onderwerp. Dat kan soms zichtbaar zijn in de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaart.  
 
Wanneer een te beperkt aantal respondenten en/of reacties beschikbaar was, vermeldt de 
Kwaliteit-Verbeter-Kaart: ‘geen informatie’. 
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Gemiddeld rapportcijfer voor 

begeleiders: 7,6 

 

Gemiddeld rapportcijfer voor 

begeleiders: 7,7 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

72 Cliënten 

Gemiddeld rapportcijfer voor 

kwaliteit ondersteuning: 7,8 

 

Waardering voor… 
 Leuk werk 

 Goede dagbesteding 

 Leuke activiteiten (o.a. wandelen) 

 Fijne feestjes 

 Cliënt kan doen en laten wat zij/hij 
wil 

 Cliënt kan eigen keuzes maken 

 Cliënt heeft contact met familie 

 Cliënt heeft contact met 
groepsgenoten 

 Cliënt is blij bij DTZC te wonen 

 Begeleiders zijn aardig en goed 

Voor verbetering vatbaar… 

 Ruimere kamer of juist een eigen 
appartement 

 Minder strenge of mopperende 
begeleiders 

 Beter bij elkaar passende bewoners 

 Cliënt wil nog meer zelf bepalen 
(kleur kamer of elke dag douchen 
bijvoorbeeld) 

 Meer gezamenlijke uitjes of 
activiteiten in weekend 

 Minder verkeer op terrein 

 Bestuur moet goed kijken wat nodig 
is 

310 Vertegenwoordigers 

Gemiddeld rapportcijfer voor 

kwaliteit ondersteuning: 7,2 

 

Waardering voor… 

 Betrokkenheid van de begeleiders 

 Persoonlijke aandacht 

 Inzet, deskundigheid en 
professionaliteit van begeleiders 

 De woning, ligging en/of omgeving 

 Goede communicatie/terugkoppeling  

 Aandacht voor individuele behoeftes 
cliënt 

 Compleet pakket van zorg/wonen 

 Openheid en vertrouwen 

 Aangeboden activiteiten 

 Fijne sfeer 

 Cliënt voelt zich goed 

 

Voor verbetering vatbaar… 

 Meer tijd voor de bewoners (meer 
personeel, meer uren, minder 
administratie, werkdruk omlaag) 

 Betere communicatie vanuit de 
organisatie 

 Duidelijkheid rondom financiën 

 Meer transparantie en openheid 

 Leidinggevenden meer zichtbaar 

 Schoonmaak  

 Meer aandacht persoonlijke verzorging 

 Betere communicatie vanuit begeleiders 

 Minder personeelswisselingen 

 Meer uitjes en activiteiten 

 Veiligheid op de groep (ook 
nachtbegeleiding) 

 

466 Medewerkers 

Gemiddeld rapportcijfer voor 

kwaliteit ondersteuning: 6,3 
 

Waardering voor… 

 Collegialiteit en samenwerking team 

 Prettige samenwerking met andere 
disciplines 

 Contact met cliënten 

 Betrokkenheid en inzet begeleiders 

 Cliënt staat centraal en heeft eigen regie 

 Medezeggenschap en zelfsturing 

 Scholingsaanbod 

 Professionaliteit 

 Gemoedelijkheid 

 Mooie locaties en voorzieningen 

 Breed zorgaanbod 

 Er is aandacht voor de cliënt 

 Begeleiders hebben hart voor zaak 

Voor verbetering vatbaar… 

 Meer waardering vanuit management 

 Betere communicatie 

 Meer transparantie 

 Leidinggevende terug op 
team/terugdraaien zelfsturende teams 

 Meer begeleiding bij nieuwe visie 

 Beter ziektebeleid 

 Financiën op orde 

 Meer tijd voor cliënt, minder werkdruk 

 Stop afbraak eigen faciliteiten 

 Kortere lijnen 

 Vast team, vaste invallers 

 Meer scholing en hogere kwaliteit zorg 

 Veiliger terrein 

  
 

Kwaliteit Verbeter Kaart 
De Twentse Zorgcentra 
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Hoe omgaan met de Kwaliteit-Verbeter-Kaart? 
 
De Kwaliteit-Verbeter-Kaart zegt niet wat moet veranderen en hoe dat zou moeten maar vermeldt 
aandachtspunten die bij het kwaliteitsonderzoek duidelijk naar voren kwamen. Deze onderwerpen 
zijn vertrekpunten voor het gesprek over kwaliteitsverbetering. 
 
De Kwaliteit-Verbeter-Kaart kan als volgt met ‘de zevensprong’ worden behandeld. 

1. Bekijk in het team de uitkomsten: zijn deze herkenbaar? Kunnen er voorbeelden of meer 
details worden gegeven? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van het team. 
Bespreek de kaart vervolgens met cliënten en contactpersonen van cliënten. 

2. Bereik overeenstemming over één of twee thema’s die verbeterd kunnen worden en 
beargumenteer waarom. Kies vervolgens één of twee duidelijke doelen en formuleer ze 
SMART (Specifiek; Meetbaar; Aanvaardbaar; Realistisch; Tijdgebonden). 

3. Stel prioriteiten: welk doel is het belangrijkste of urgentst volgens cliënten en team. Wat 
is het tweede verbeterdoel? 

4. Ga na wat nodig is om die doelen te bereiken (hulpbronnen, voorwaarden, methodieken? 
Medewerking van cliënten, vertegenwoordigers, eigen medewerkers, vrijwilligers, 
facilitaire zaken, management…? Zijn de benodigde hulpbronnen beschikbaar)? 

5. Maak een concreet plan per gekozen doel (wie doet wat; welke acties zijn nodig; tijdpad; 
hoe bewaken we de voortgang; wanneer en hoe evalueren we?). 

6. Start acties en plan momenten waarop tussentijds nagegaan wordt of voldoende 
aandacht wordt besteed aan de uitvoering. 

7. Evaluatie: wat is er veranderd m.b.t. het gekozen doel? Is dat een verbetering? Trek 
conclusies en plan vervolgacties. Ga weer naar 2: formuleer nieuwe doelen. 
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8 Bijlagen 

 
Bijlage 1: Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met  

    bijhorende domeinen – Literatuuroverzicht methode QUALITY QUBE 
 
Bijlage 2: Overzicht van indicatoren van de vragenlijst 
 
Bijlage 3: Antwoorden open (extra) vragen 
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Bijlage 1: Overzicht kwaliteitsdimensies en literatuur verantwoording 

 
 

Beknopt overzicht van de drie dimensies Kwaliteit van Dienstverlening met bijhorende domeinen 
   
Dimensie I: Inhoudelijke kwaliteit (Quality of Life – Schalok & VGN/IGZ) 
Dimensie II: Voorwaardenscheppende kwaliteit (VGN / IGZ) 
Dimensie III: Relationele kwaliteit (Zeithaml / Servqual) 
 
© Buntinx Training & Consultancy – 2014  
 

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbepaling

Inter-persoonlijke relaties

Sociale inclusie

Rechten en belangen

Emotioneel welzijn

Fysiek (lichamelijk) welzijn

Materieel welzijn

Competenties van medewerkers

Teamsamenwerking

Individuele OndersteuningsPlan

Beschikbaarheid van ondersteuning

Veiligheid 

Informatie over organisatie

Bereikbaarheid

Continuïteit

Responsiviteit 

Vertrouwen 

Informatie (persoonlijk)

Zorgzaamheid

Inleven en luisteren 

INHOUD VOORWAARDEN                             RELATIES

Kwaliteitskader
Professionele ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen

© Buntinx Training & Consultancy 2006-2011 

 
 
Uitgangspunten van de Quality Qube 
 
1. Zorg en ondersteuning worden opgevat als inter-actionele processen waaraan cliënten, hun 

vertegenwoordigers (verwanten, familie) en medewerkers van de dienstverlenende 
organisatie deel hebben. De methode verzamelt dan ook informatie over kwaliteitservaringen 
bij deze drie groepen.  

2. Kwaliteit is multi-dimensioneel. Het gaat in de eerste plaats om ‘inhoudelijke aspecten’ die 
verwijzen naar de (gewenste) uitkomsten van zorg en ondersteuning op niveau van de cliënt. 
Deze inhoudelijke aspecten worden uitgedrukt in termen van ‘Kwaliteit van Bestaan’. In de 
tweede plaats gaat het om ‘voorwaardenscheppende aspecten’. Dit zijn geen doelen op zich 
maar middelen en instrumenten om de inhoudelijke kwaliteit te realiseren zoals 
‘medewerkers’, ‘competenties’, ‘zorgplannen’, ‘continuïteit’... In de derde plaats gaat het om 
‘relationele aspecten’. Dit gaat over de kwaliteit van de dialoog tussen de betrokken actoren in 
termen van ‘vertrouwen’, ‘responsiviteit’, bejegening, empathie, ‘zorgzaamheid’ en 
‘informatie’. 

3. De methode Quality Qube is gericht op verbeteren van kwaliteit binnen de eigen organisatie. 
De rapportage vindt plaats op organisatieniveau en daarnaast op divisie- of regioniveau en op 
teamniveau, zo dicht mogelijk bij de plek waar ‘zorg tot stand komt’. Dit laatste gebeurt in de 
vorm van Kwaliteit-Verbeter-Kaarten waarin de uitkomsten van de kwaliteitservaringen van 
alle actoren worden samengevat. Terugkoppeling van ervaringen ten behoeve van het 
ondersteuningsplan is eveneens mogelijk. 

4. De Quality Qube methode onderzoekt en rapporteert op elk niveau zowel positieve 
kwaliteitservaringen (waardering) als ervaringen met betrekking tot zaken die voor verbetering 
vatbaar zijn. 
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Literatuur met betrekking tot de methode QUALITY QUBE 
 
Wetenschappelijke 
basis 

Methodiek (algemeen) 
 
-Abma, T., & Widdershoven, G. (2006). Responsieve 
methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. 
Amsterdam: Boom 
-Abma, T.A., Bos, G.F., & Meininger, H.P. (2011). 
Perspectieven in dialoog. Responsieve evaluatie van beleid 
voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun 
omgeving. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen 
met verstandelijke beperkingen. (37) 2, 2011, p. 70-87. 
-Grol R, & Wensing M. (2006). Implementatie: Effectieve 
verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier 
gezondheidszorg. 
-Havenaar J., Van Splunteren P., & Wennink J. (Red.) 
(2008). Koersen op kwaliteit in de GGZ. Assen: Van 
Gorcum. 
-Lighter, D.E., & Fair, D.C. (2004). Quality Management in 
Health Care. Principles and Methods. Boston: Jones and 
Bartlett publishers. 
-Schalock, R., & Verdugo Alonso, M.A. (2002). Handbook of 
Quality of Life for Human Service Practitioners. Washington: 
American Association on Mental Retardation. 
 
Validiteitskader 
 
-Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (2007). Visiedocument 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Utrecht: VGN et al. 
-Inspectie Gehandicaptenzorg (2008). Overzicht 
Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg. Den Haag: IGZ  
-Schalock, R.L., Bonham, G.S., & Verdugo, M.A. (2008). The 
conceptualization and measurement of quality of life: 
Implications for program planning and evaluation in the field 
of intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning, 
31(2), 181-190. 
-Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., & Gremler, D.D. (2006), 
Services Marketing: Integrating Customer Focus across the 
Firm. New York: McGraw-Hill. 
 
 

Publicaties en 
presentaties 

-Buntinx, W. & Benjamins, C. (2010). Content analysis of 
client, family and staff perceptions of service quality. Journal 
of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23 (5), 486. 
-Buntinx, W., & Slisser, S. (2010). Systematische 
kwaliteitsverbetering in de praktijk. Markant Kenniskatern, 
3/2010, 4-7. 
-Buntinx, W. (2010). Kwaliteit Verbeteren. Een methode via 
inhoudsanalyse van cliënt-, familie-, en medewerkers 
ervaringen. Kennismarkt, Bussum, 27 mei 2010. 
-Buntinx, W. H. E. (2009). Quality Assessment and Quality 
Improvement in Long Term Disability Services and Nursing 
Homes. HOPE seminar series # 74. Maastricht: Maastricht 
University 
-Buntinx, W.H.E. (2008). Quality of life based evaluation of 
support service performance. Journal of Intellectual Disability 
Research, 52 (8/9), 794. 
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Vergelijking met andere methoden 
 
-Schuurman, M. & Finkenflügel, H. (2011). Instrumenten 
voor de bepaling van cliënttevredenheid naast elkaar 
geplaatst. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen 
met verstandelijke beperkingen. (37) 1, 2011, p. 35-48. 
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Bijlage 2: Overzicht van indicatoren van de vragenlijst De Twentse Zorgcentra  

 
 
1) Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de ondersteuning? 

 
□ 10  : perfect! - kan niet beter 

□ 9 : heel goed 

□ 8 : goed 

□ 7 : ruim voldoende 

□ 6 : voldoende 

□ 5 : matig (niet tevreden/niet ontevreden) 

□ 4 : onvoldoende 

□ 3 : zeer onvoldoende 

□ 2 : slecht 

□ 1 : zeer slecht – de slechtst mogelijke zorg. 

 
2) Welke 3 dingen waardeer je het meest in de zorg en ondersteuning van De Twentse Zorgcentra? 

Geef dit aan in je eigen woorden.  

 

3) Welke 3 dingen zou je het liefst verbeterd willen zien in de zorg en ondersteuning van De Twentse 

Zorgcentra? 

Geef dit aan in je eigen woorden.  
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Bijlage 3: Uitkomsten extra vragen van het onderzoek bij De Twentse Zorgcentra 
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Uitkomsten Extra vragen Cliënten 

De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd.  
 
Vraag 1 ging over het Werken vanuit de driehoek. 
 

Werken vanuit de driehoek 

Binnen de Twentse Zorgcentra werken we toe naar “Samen Sterk”. Dit betekent meer regie bij de cliënt en 

bij de medewerker op de werkvloer. Om dit te realiseren wordt er steeds meer vanuit de driehoek gewerkt. 

Nu we 2,5 jaar onderweg zijn met deze manier van werken rijst de vraag waar wij staan? We zijn benieuwd 

naar jouw ervaringen met het werken in de driehoek en de goede gesprekken. Leidt deze werkwijze naar 

jouw idee inderdaad tot meer eigen regie? Hoe bevalt deze manier van werken? In welke mate voel jij je 

betrokken bij het realiseren van versterken en het werken in de driehoek?  

 

Bovenstaande is uitgelegd aan de cliënt op een bij de cliënt passende manier. Vervolgens is gevraagd:  

 
1. Hoe ervaar je dit alles?  
Dat leverde de volgende antwoorden op: 
 
Veelal positief 
 
• Ik vind het fijn om zo te praten. Er is tijd voor mij om te vertellen. 
• goede samen werking 
• 10 
• bewoners overleg 
• Douchen samen meer overleggen met fam. 
• Een tevreden man 
• Geen bijzonderheden 
• gesprekken met mijn ouders en begeleiders gaan goed. Maar hun bepalen samen voor mij. uiteindelijk 

kan ik nog niet zelf beslissen. dit vind ik heel jammer 
• goed overleg 
• goed overleg met fam. 
• goed overleg met mijn zus 
• gord over leg met me zussen 
• hier geef ik een 10 voor 
• Ik beslis zelf over wat ik doe. Ik heb een vriend. 
• Ik ervaar STERK als iets positiefs. Ik word meer betrokken door de begeleiders. En het team is meer 

gaan samenwerken met ons en de ouders. Als ik het een cijfer moet geven dan zal ik het een 8 geven. 
• Ik ga graag weg dan hoef ik niet thuis te zitten. Ik ga op bezoek bij mijn zus 
• Ik heb het fijn met mijn familie, groepsgenoten en pb ers 
• ik heb inspraak individueel 
• Ik heb meer inspraak dan een tijd geleden. Ik mag mijn persoonlijk begeleider niet zelf kiezen, maar 

heb wel voldoende inspraak. Ik heb goed contact met begeleiders en familie 
• ik praat met mijn zus broer en mentor en begeleiding 
• Ik vind het fijn dat mijn familie dichtbij woont en dat ik daar vaak naar toe kan Ik vind het fijn dat ik 

zoveel mogelijk zelf kan kiezen en dat de begeleiders mij helpen 
• Ik vind het leuk dat ik soms wordt gevraagd om met M. S. (naam) mee te gaan om te helpen bij 

gesprekken 
• ik vind mijn leven goed ik mag best veel bestellen 
• ik vond sterk goed, wij overleggen samen. 
• Ik wordt betrokken door de begeleiding. Ik zit ook bij de POP gesprekken. Ik mag meebeslissen. Ik vind 

dit ook belangrijk en wil dit graag zo houden. 
• kleiner groep is mooi 
• Mijn leven vind ik goed, kan nu zelf kiezen wie er bij het gesprek zitten. Ik mag meer zelf invullen en er 

plaatjes bij doen. Dat vind ik fijn. 
• mijn zus helpt mij. goed overleggen 
• Mijn zus woont dichtbij. Ik ben tevreden 
• Mijn zusje komt of ik ga naar haar toe. Ik heb leuke groepsgenootjes, ze zitten niet aan mij 
• overleggen met mijn familie begeleiders en mij gaat heel goed 
• Positief. Er wordt meer overlegd. 
• samen werken met mijn ouders gaat goed 
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• Toen ik ziek was kwam er veel bezoek in het ziekenhuis, Mijn vader haalt mij op vrijdag op. Ik kies veel 
zelf 

• Verbetering van regels door meer zeggenschap. Er zijn goede contacten met de familie. Ik heb zelf 
mee gedaan aan het project. Bij ons op de groep zijn wij daar mee bezig geweest. 

• Vrije keuze waar ik zit en wat ik voor kleren aan trek 
• We werken aan mijn doel dat ik een beter contact heb met mijn familie 
• Wel versterkt.  
• Wij hebben bewoners vergadering op de groep, mar dat is al lang niet doorgegaan.... 
• wij zijn versterkt:1 helft mochten we er bij zijn 2 helft niet omdat het te moeilijk zou zijn 
• Ze luisteren goed naar mij. Mijn leven weet ik niet zo goed, nog geen gesprek gehad. ik mag wel 

zeggen wie er bij moeten zitten 
• Zoals het nu gaat is goed, meer verwacht ik ook niet. Ik ga op zaterdag met mijn broer naar Hengelo 

een visje eten 
 
Sommige cliënten wisten niet wat te antwoorden, of kenden de manier van werken niet. 
• Dat weet ik niet, ik woon nog niet zo lang bij de Twentse Zorgcentra Ik heb goed contact met mijn 

familie en de begeleiding. 
• Ben hier niet bekend mee. 
• weet niet 
• niet versterkt, onbekend. 
• geen ervaring met sterk mijn overleg met mijn ouders en begeleiding is goed ik heb aangegeven hier 

niet bij te zijn 
• hier heeft de groep mij niet in betrokken dus kan hier ook weinig op zeggen 
• mijn begeleiders snappen sterk maar voor mij is het moeilijk 

 
 
Anderen waren negatief over het thema: 
• STERK merk ik niet meer. Toen was er veel aandacht voor gesprekjes. Ik bespreek wel alles met mijn 

ouders en met de begeleiders. Ik mag wel zelf beslissen over dingen. 
• tijd verspilling in het begin ging het goed veel informatie en mochten we mee doen. Later werden wij er 

niet meer bij betrokken 
• hier kwam er niks op papier 
• De driehoek werkt niet goed, en weinig contact met iedereen. De begeleiders regelen het meest. 
• Er wordt over ons heen gepraat. Er wordt meer gepraat met begeleiders 
•  
 
Sommigen maakten er andere opmerkingen over 
• STERK is als je spierballen hebt... 
• Er is bij ons een versterker geweest. Ik mag nog niet alles zelf bepalen: ik mag niet in het donker een 

rondje lopen in de winter, de begeleiders laten mij niet zelf beslissen welke kleding ik koop en draag. 
De bewoners mogen meepraten bij sollicitaties, maar ik wil niet te vaak meedoen.  Dat geldt ook voor 
het huiskamer overleg die is er nu niet meer, maar ik wil daar ook niet bijzitten. 

• de onderwerpen vanuit STERK worden niet herkend. Er is een bewonersvergadering op de 
Pluvierstraat. Familieleden zijn betrokken bij de gesprekken voor Mijn Leven. Voor de cliënt nog POP 
gesprek. 

• Ik wil meer zeggenschap 
• Vrienden in Almelo en Hengelo, zie ze nu niet meer 
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De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd. 
Vraag 2 gaf cliënten de kans nog extra opmerkingen te maken. 
 
 
2. Wil je nog opmerkingen kwijt naar aanleiding van het invullen van deze vragenlijst, dan kun je 

deze hier noteren. 
 
Meerdere cliënten gaven aan het gesprek/de vragenlijst leuk gevonden te hebben of zijn in het algemeen 
tevreden 
• ik vond het leuk 
• goed gesprek 
• goed gesprek  ik kan zeggen wat ik wil 
• heel leuk 
• heel leuk. ik mag aangeven wat ik fijn vind en beter kan. Ik hoop dat ze hier wat mee gaan doen 
• Hij was enthousiast over het interview. Sommige vragen waren wel wat lastig. 
• Er is één begeleider die een 10 krijgt 
• Het is leuk en fijn op DTZC. Ik wil gewoon op de Pluvierstraat blijven wonen. 
• ik vind het fijn 
• ik vind het goed ik mag vertellen 
• leuk 
• leuk en gezellig praten 
• leuk gesprek 
• leuk om over te praten 
• leuk mag vertellen wil je volgende keer weer komen 
• Ik ben een tevreden mens 
• was leuk 
• we hebben een goede coach bij de vergadering 
 
Anderen hebben nog tips voor de organisatie 
• Het terrein moet meer naar de natuur 
• gaten in de weg 
• de weg zitten gaten in, en de weg breder maken, er wordt nog steeds te hard gereden 
• beter op groepen kijken of cliënten er wel op hun plek zitten. Een stoorder op de groep die de sfeer 

bepaalt en alle recht heeft. Zorgt nu dat goede cliënten buiten om moeten lopen voor het eten of dat 
cliënten die nog avond / nacht naar de wc kunnen. Goede cliënten zitten opgesloten op hun kamer zo 
dat de kwaaie op de gang kan lopen deze cliënt heeft de regie Client krijgt als deze vraagt altijd cake 
en pannenkoeken deze cliënt krijgt het de andere cliënten krijgen dit niet. Doe er wat aan. 

• Ik wil graag dat ik betrokken blijf worden! 
• ik ben over het algemeen tevreden. personeel mag wel wat meer tijd voor mij hebben 
• Ik hoop in de toekomst een eigen appartement te hebben. Er zijn veel wisselingen bij personeel en 

artsen. Graag eerder informatie geven 
• ik mag in het donker niet naar buiten en zelf wil ik dat ook niet omdat het hele 5terrein veel te donker is 

en ik maar matig zicht heb 
• Op mijn werk zijn de pauzes niet lang genoeg. we moeten in de pauze nog van alles doen. 
• Soms is de Wifi uit, vind ik niet leuk dat het niet goed gaat met internet. 
 
Daarnaast werden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
• Als er iets is dan bespreek ik dit met mijn PBer. Zij doet daar wel wat mee. Bv. toen ik gepest werd 
• ik heb soms gesprekjes omdat ik het soms moeilijk heb. Ben dan verdrietig en wil graag praten met de 

begeleiders. 
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Uitkomsten Extra vragen Vertegenwoordigers van Cliënten 

 
De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd.  
 
De eerste vraag ging over het werken vanuit de driehoek. 

 

Werken vanuit de driehoek 

Binnen de Twentse Zorgcentra werken we toe naar “Samen Sterk’. Dit betekent meer regie bij de cliënt en 

bij de medewerker op de werkvloer. Om dit te realiseren wordt er steeds meer vanuit de driehoek gewerkt. 

Ondertussen zijn we 2,5  jaar onderweg met deze manier van werken en rijst de vraag, waar we staan? We 

zijn benieuwd naar uw ervaringen met het werken in de driehoek en de goede gesprekken. Leidt deze 

werkwijze naar  uw idee inderdaad tot meer eigen regie? Hoe bevalt deze manier van werken? In welke 

mate voelt u  zich betrokken bij het realiseren van versterken en het werken in de driehoek?   

 

Hoe ervaart u dit alles? 

 
Antwoorden van de vertegenwoordigers van de cliënten: 
 
Meerdere vertegenwoordigers geven aan er geen ervaring mee te hebben, of (er nog) geen mening 
erover te hebben: 

 Nvt (4x) 

 geen mening 3x 

 Geen idee 2x 

 Geen ervaring mee 

 geen ervaring mee, alleen contact met medewerkers van de groep. 

 Geen idee, heb me hierin niet verdiept. Was volgens mij niet van toepassing op mijn broer 

 Geen idee, merkt er weinig van. 

 Heb dit nog niet ervaren 

 Heb eigenlijk weinig ervaring mee. Heb ons tot nu toe ook nog niet goed in kunnen verdiepen. Dus 
weinig idee. 

 Heb mij hier niet in verdiept. Het koste teveel tijd. 

 Heb nog niet zoveel ervaring hiermee. Wat ik wel weet is dat het een goed uitgangspunt is. 

 heb zelf wel veel regiesterk heb ik niet veel aan meegedaan 

 hier heb ik geen ervaring mee. 

 ik heb daar nog geen mening over. Daarvoor is mijn zoon te kort cliënt bij de TZC 

 Ik ben er zelf niet zoveel mee bezig geweest met Samen Sterk. 

 ik ben hier niet mee bekend 

 Ik heb er niets zo veel mee van doen eigenlijk. 

 Ik heb me hierin niet verdiept en kan geen antwoord op de vraag geven. 

 Ik heb mij er niet in verdiept aangezien er al een hele tijd onrust en geen goede communicatie is op de 
groep. Er is naar mijn mening nog teveel onduidelijkheid betreft zelfsturing binnen de groep om aan 
goede communicatie en vertrouwen te werken. Dit is voor mij de basis om dan aan een nieuw project 
zoals samen sterk te gaan werken. 

 ik heb nooit mee gedaan 

 Wij werken er sinds kort mee, kunnen er nog niet veel over zeggen. 

 om eerlijk te zijn heb ik me hier niet voldoende in verdiept 

 Nog niet zo veel ervaring er mee gehad 

 In de leefgroep van mijn familielid wordt dit nog niet toegepast. 

 Deze werkwijze is op de woongroep van cliënt nog niet nader aan bod gekomen 

 Door omstandigheden is de woongroep nog niet versterkt, Het Familiegroepscontact 
(verwantenoverleg) is verbeterd. Er wordt gewerkt aan het meer betrekken van 
cliëntvertegenwoordigers bij verbeterpunten op de groep. 

 Doordat ik ver weg woon van de woonlocatie van de verzorging heb ik hier niet veel ervaring mee. 

 Merk nagenoeg geen vooruitgang in deze, de regie van broer/medewerker verloopt altijd goed. 

 niets van gemerkt, vind de zorg voor mijn zoon prima 

 Onze dochter is maakt pas sinds oktober gebruik van de 24-uur zorg. Daarvoor maakte ze wel gebruik 
van de deeltijdzorg. Wij hebben niet echt een verschil gemerkt na de invoering van 'samen sterk'. Wij 
zijn sowieso mensen van de korte lijntjes. Als er wat is (negatief of positief) gaan we meteen in overleg 
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met de persoonlijk begeleider van onze dochter. Onze dochter is niet instaat om zelf de regie in handen 
te nemen over haar leven. Wij overleggen dus altijd al veel met de groepsleiding. 

 Nog geen ervaring met "Samen sterk" cliënt die ik vertegenwoordig is pas sinds kort bewoner op het 
Bouwhuis 

 Staat nog in de kinderschoenen. Zijn er op de groep met wettelijke vertegenwoordigers we volop mee 
bezig. 

 voor ons niet van toepassing. Broer en zus kunnen niet echt aangeven wat ze willen. We werken echt 
alleen met de begeleiders. Samen Sterk is bij hun niet van toepassing. 
 

 
Sommigen geven aan dat er niets anders is/veranderd is 

 Ik ervaar nog niet veel verschil. 

 Ik heb niet het gevoel dat het wezenlijk anders gaat. Goede leiding keek altijd al naar de behoefte van 
de cliënt en overlegde nauw met de familie. Als groepsleiding niet empathisch is of niet goed 
samenwerkt, gaat het niet zo. Vroeger niet en nu niet. 

 Blijven nog een beetje in het oude hangen 

 Ervaar geen enkel verschil met eerdere werkwijzen. Geeft mij het gevoel dat DTZC graag steeds 
opnieuw het wiel wil uitvinden dat al ca. 50 jaar bestaat, alleen steeds in een ander jasje. Heb altijd 
ruimte ervaren om er bij meningsverschillen er gezamenlijk uit te komen. Ik ben een betrokken ouder, 
heb de regie over mijn kind behouden in samenspraak met de leiding. Ervaar persoonlijk geen 
probleem in het contact. 

 Geen verschil 

 Goed, maar voor dat Sterk werd geïntroduceerd was op die manier met elkaar omgaan voor mij als 
ouder al heel gewoon. 

 Ik heb het idee dat Samen Sterk wat minder onder de aandacht is. 

 Voor mij is er niet zoveel verschil, het contact met de verzorging is op een enkele na altijd goed 
geweest. 

 Voor ons was het goed, en dat is voor ons niet veranderd. 

 Zie geen verschil 
 
 
Veel vertegenwoordigers van cliënten geven aan negatieve ervaringen er mee te hebben, en/of 
hebben tips voor verbetering (of melden dat de groep van hun naaste nog niet is ’versterkt’): 

 wel STERK cursus op Bastenakenstraat 8-10 geweest helaas blijkt theorie onvoldoende in praktijk te 
zijn gebracht in geval van jongste zus. conclusie: samenwerking team Bastenakenstraat met familie is 
onvoldoende 

 Meer eigen regie voor de cliënt, geldt niet voor de bewoners die een zeer laag niveau hebben! Het is 
moeizaam als vertegenwoordiger, dat vertegenwoordigers van cliënten die wel eigen regie kunnen 
nemen verwachten dat je net zo enthousiast bent als zij over dit STERK proces betreffende meer eigen 
regie voor de cliënt. Geeft spanningen in de groep aan de kant van de vertegenwoordigers.- Het eerste 
goede gesprek was niet best. Door de vertegenwoordigers van de Twentse zorgcentra werd vrijwel 
alleen gediscussieerd hoe e.e.a. nu in het dossier genoteerd moest worden. Pijnlijk.-Personeel doet 
zeker moeite om mij te betrekken in de driehoek, maar vaak wordt ik voornamelijk gebeld wanneer het 
gaat om een bedrag wat ik wel of niet goedkeur.- Valincidenten en andere incidenten (branden van een 
snoer) zijn het afgelopen half jaar al 2 x niet gemeld. Bij navraag en het hier op wijzen werd er wat 
ontkennend en makkelijk mee omgegaan. Scherpte vanuit het personeel over geldbedragen die zij 
uitgeven staan wel scherp op de agenda! Ervaar ik als onprettig en 'onveilig' in de relatie.- Binnen de 
driehoek is er geen enkele ruimte of interesse hoe de vertegenwoordiger zijn functie ervaart. Curator 
zijn van een broer of zus, is niet vanzelfsprekend en komt vaak op een moment dat de ouders ook oud 
zijn en tijd vragen en je zelf een baan en kinderen hebt! Ik heb de afgelopen jaren geen 1 x een vraag 
in die zin gehad: Hoe is het voor jou als vertegenwoordiger? Gesprekken zijn altijd gericht op de zorg 
voor de cliënt, terwijl ik denk, er mag vanuit het personeel ook wel eens wat aandacht uitgaan naar het 
beleven van de taak om vertegenwoordiger te zijn. Bizar genoeg moet ik wel vaak aanhoren hoe 
moeilijk het voor het personeel is om om te gaan met een bewoner van zo'n laag niveau. Maar hoe dit 
voor mij is ervaar ik als een eenzame strijd. Een taak lijkt mij hier weggelegd voor een maatschappelijk 
werkster. Wij vertegenwoordigers moeten het allemaal maar alleen dragen en doen. Hoe houden we de 
vertegenwoordiger overeind?!- De recente nieuwe werkwijze leidt mogelijk tot meer regie van het 
personeel, maar niet meer voor mij als vertegenwoordiger of voor de bewoner (met zeer laag niveau). 
De meer regie hebbende personeelsleden functioneren vanuit mijn beleving niet beter dan voorheen 
met meer hiërarchie en een coördinator op de groep. STERK hoeft van mij uit niet. 
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 "samen sterk" is al weer afgeschaft op onze groep. hoorden we bij de laatste bijeenkomst met ouders. 
Niet dat we het gemerkt hadden dat het al gestart was. Zelfredzaamheid lijkt wel een goed plan maar of 
het goed uitgevoerd gaat worden heeft bij mij nogal twijfels. 

 Aanvankelijk is het verSTERKen voortvarend opgepakt in de groep en ik was wel de enige 
cliëntvertegenwoordiger in onze groep, die in dit traject heeft meegedraaid en dat ging goed totdat door 
verloop van begeleiders en het wisselen van meerdere bewoners de motor verdween uit de groep en 
het zelfsturen vermogen verdween. Daarnaast is de helft van de groepen ook nog niet versterkt, 
waardoor ook ondersteuning vanuit andere groepen niet goed tot zijn recht komt. Mijn advies is 
stoppen met zelfsturende teams in deze vorm. 

 Alle taken binnen de groepen zijn verdeeld onder de groepsleiding. Het valt mij op dat iemand die een 
bepaalde taak heeft hier goed van op de hoogte is maar als je een ander hier over vraagt hebben ze er 
geen weet van. Iedereen heeft zijn eigen eilandje wat ik persoonlijk erg jammer vind. 

 Als ouder zie ik veel verschuivingen van personeel, dat is niet voor bevorderlijk voor de cliënt. 

 Ben een voorstander van deze driehoek, maar werkt het niet altijd zoals het moet. Er moet sneller 
gecommuniceerd worden. Naar aanleiding van ons reageren hierover, is er verbetering merkbaar. 

 Bij ons werkt dat niet tot meer eigen regie, dit is bij de cliënt niet mogelijk. Wij als familie ervaren dit 
project als een grote onrust factor. Dit omdat dit in het begin totaal niet ondersteund werd en het 
personeel in het diepe werd gegooid. Veel te veel taken erbij en te weinig tijd. Ons familie lid zit in een 
groep waar merendeels een op een zorg wordt geboden, dus erg intensief. 

 Dat er vanuit de driehoek gewerkt wordt is alleen maar goed en werkt tot op zekere hoogte ook prima. 
Opmerking hierbij is dat de bewoner vaak niet zelf kan meedenken/beslissingen nemen. Hij kan vaak 
niet aangeven  wat hij/zij zelf wil. In de praktijk valt het realiseren van versterken nogal tegen. Men 
loopt vaak tegen onmogelijkheden aan. Wij zien versterken ook voor een deel als een middel tot 
bezuinigen. 

 DE DRIEHOEK WERKT NIET OPTIMAAL MEDEWERKERS HOUDEN INFO GRAAG VOOR 
ZICH.BINNEN BURCHT 76 WERKT HIJ NOG NIET. 

 de ervaring zou dit jaar geïmplementeerd worden, maar blijkt niet door te gaan, althans bij meerdere 
groepen. Het heeft de afgelopen 2 jaar veel onrust, frustraties en een 'duiventil' aan (flex)medewerkers  
tot gevolg gehad. Ouders/vertegenwoordigers werden minimaal geïnformeerd, wat dan ook nog 
gedaan werd door de mensen op de vloer die vaak zelf niet goed wisten waar ze aan toe waren. 

 De groep is nog niet versterkt, het werken in de driehoek verloopt niet altijd goed, je moet zelf alert zijn 
op wat er gebeurt, Hier zou een leidinggevende een positieve rol kunnen spelen. Het 
versterkingstraject zou onlangs opgestart worden maar is ter elfder uren afgeblazen. Ook is het jammer 
dat de gedachte achter Triple C nog niet algemeen is 

 De groep is nog niet zo ver. Te veel veranderingen in een te korte tijd. 

 De groep is nog steeds niet versterkt 

 De groep van mijn verwante is pas sinds kort met begeleiding bezig met dit traject (Het is blijkbaar 
ingevoerd zonder vooraf / tijdige begeleiding). Er waren altijd al goede gesprekken, we werden al goed 
betrokken. Dus ik kan niet zeggen dat STERK leidt tot meer eigen regie. Wat ik ervan merk is dat er 
bijeenkomsten worden georganiseerd waar de begeleider van STERK op een vooral beleidsmatige 
manier / taal VOOR het team bepaalt wat er moet gebeuren (het gesprek is nmm niet echt open). In 
plaats van dat wordt uitgegaan van wat het team wil. In plaats van dat het team wordt versterkt ervaar 
ik (wat ik ervan zie) dat hun eigen kracht juist níet wordt gerespecteerd. En het team opgezadeld wordt 
met allerlei taken die eerder bij staf en management lagen, maar die zij nu zelf moeten uitvoeren, voor 
zover ik zie zonder uitbreiding van tijd en zonder faciliteiten. Als familie worden we betrokken, maar het 
gaat vooral over het werken BINNEN het team ik voel me dan als familie eerder een pottenkijker, 'hier 
hoor ik niet bij'. Het gaat helemaal niet over betrokkenheid van familie. De betrokkenheid in de driehoek 
is goed, maar dat staat nmm los van Sterk. 

 De groep waar onze dochter woont, is nog niet officieel versterkt. Het proces is m.i. Niet goed verlopen. 
Hoe kun je meer verantwoordelijkheid bij mensen leggen en dat niet ondersteunen. Eerst goed 
voorbereiden dan ondersteunen bij uitvoer en dan loslaten. Het loslaten is in een veel te vroeg stadium 
gebeurd. Wij weten na twee en een half jaar niet wie bv de coach is van de groep. De medewerkers 
van de groep zijn nu al de tijd al zoekende om het proces op de woongroep goed vorm te geven. De 
cliëntvertegenwoordigers van de groep zijn zeer betrokken en helpen waar ze kunnen, maar dit is zeker 
niet verankerd in een goede structuur. 

 De meningen hierover zijn verdeeld op de groep. Veel dingen die vroeger centraal werden gedaan, 
worden nu op de groep gedaan. Meer verantwoordelijkheid, dit kan positief maar ook negatieve 
uitwerking hebben. 

 De regie kan bij mijn zus gedeeltelijk zelf genomen worden maar moet ook gedeeltelijk worden 
overgenomen wel zo dat het lijkt alsof ze hier in betrokken wordt en kan meedenken. Maar altijd onder 
begeleiding van de verzorgers. het zelf sturen van het team leidt tot positieve zaken zoals nv koken en 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 49 van 99 

bakken, aan tafel eten, gezellig maken van de tuin de. Maar kost ook veel kantoor werk dat niet 
rechtstreeks in tijd wordt omgezet naar de bewoner. 

 De samenwerking met woonbegeleiders is hierdoor anders geworden. Het is een zoeken geworden 
naar de ander wijze van werken vanuit meer eigen regie. Dat is prima en fouten maken en lerend 
ontwikkelingen hoort daarbij. Het werken met zelfsturing betekent ook, dat de organisatie naar 
meerdere kanten werknemers en wettelijk vertegenwoordigers/familie het zicht moet houden op 
samenwerking en voorwaardenscheppend willen zijn. Het ingezette proces is nog lang niet af! 

 De vaste staf is gemotiveerd ook hier ontbreekt vaak aan goede communicatie vooral met 
invalkrachten en dat wisselt nog al. 

 De vraag is al niet juist het gaat om de driehoek, bewoner, verwanten en begeleider. Wij de verwanten 
voelen ons heel betrokken maar moeten wel samen de middelen krijgen om het te organiseren. En als 
je iets nieuw start kost dat tijd om het op te starten, uit te voeren en te evalueren, en het lijkt erop dat 
hiervoor geen tijd en middelen beschikbaar zijn.de managers en teamleiders zijn verdwenen maar de 
taken zijn er nog wel. 

 De woongroep van mijn zoon was één van de koploper groepen bij het sterk traject. Ik heb 
deelgenomen aan het kernteam en alle groepjes daarna, ik werd gaandeweg steeds enthousiaster ook 
van het feit dat je er als ouder bij betrokken werd. Het werken vanuit de driehoek vind ik heel mooi. 
Maar nu verder gaan zie ik dat het helaas niet goed werkt. Het werken vanuit een bepaald budget werkt 
niet voor alle groepen goed. De zwaardere verzorgingsgroepen komen hier niet mee uit. Ook op de 
groep van mijn zoon is dat zo. Eerder toen ze deel uitmaakten van een cluster ging dat ook niet maar 
door schuiven binnen het cluster met gelden lukte dat wel. Dat ze nu met het groepsbudget uit moeten 
komen heeft er voor gezorgd dat er heel veel uren ingeleverd moesten worden en ze heel erg krap 
staan en dat komt de bewoners waaronder mijn zoon niet ten goede. Verder is eigen regie van 
groepsleiding willekeurig en zover De Twentse Zorgcentra dat toestaat. Zoals b.v. het eten. Er moet 
zelf gekookt worden of eten bestellen via Huuskes omdat DTZC daar een contract mee heeft 
afgesloten. Er is dus geen mogelijkheid voor een ander goed alternatief wat goedkoper is en zo kosten 
bespaard kunnen worden. Door de krappe bezetting is er geen ruimte om alle positieve dingen die 
tijdens Versterk periode naar voren zijn gekomen ook volte houden, het kost te veel tijd. Ik was bij 
aanvang van het Sterk traject heel positief maar zie nu dat het niet werkt. Wat betreft de regie van de 
bewoner die stond altijd al hoog in het vaandel van de begeleiders en het frustreert hen ook dat ze niet 
meer tijd hebben voor de individuele bewoner al streven ze er altijd naar 

 Dit alles is naar mijn mening niet uit de verf gekomen, met alle goede bedoelingen. Een team moet 
goed functioneren, wil dat alles effect hebben. Personeel krijgt meer te doen, dit werkt niet altijd. Stabiel 
team is dan heel belangrijk, dit was/is niet aanwezig, wordt wel aan gewerkt. 

 Een goed draaiend team heeft weinig inwerking nodig. Ik vraag mij wel af of het verstandig is om veel 
bezigheden, zoals wassen /eten koken /tuinieren. door de groepen zelf te laten doen. Bij meerwaarde 
voor cliënt is dat prima, maar uitgaan van veel hulp van buitenaf(verwanten) is niet reëel. 
Medezeggenschap over het wel en wee van de cliënt is prima, maar dit hebben wij als familie altijd 
afgedwongen. Hier werd altijd op ingespeeld. 

 eigen regie werkt alleen bij een stabiel team en daar ligt volgens mij de basis van welk systeem dan 
ook ik ervaar onrust werkdruk 

 Ervaar niet dat er iets beter gaat. Voel, maar wil ook niet meer betrokken zijn. 

 Geen betrokkenheid, kost teveel door onduidelijke functies die de afgelopen jaren zijn gecreëerd 

 Gezien de geestelijke ontwikkeling van mijn dochter moet zij de regie volkomen overlaten aan de 
medewerker. Zij krijgt dagelijks te maken met vele medewerkers en invalkrachten. Aangezien die niet 
altijd op een lijn zitten wat haar begeleiding betreft, moet hier eerst wat aan gedaan worden. Ondanks 
de vele gesprekken hierover zien wij nog weinig verbetering. 

 heb het idee dat de administratieve handelingen en verantwoording van alles ten koste van de cliënten 
gaat dus er mist wel een centraal persoon op de kleinere woonvormen 

 Heel lastig te zeggen, ik ben slechts 2e curator en op grote afstand.. meer info over de dagelijkse 
praktijk zou wel fijn zijn. Maar de verzorgers zijn al (over)belast dus dit zou niet bij moeten komen te 
liggen. De cliënt is in mijn geval zeer hulpbehoevend en zal weinig eigen regie kunnen oppakken. 

 het is soms nog lastig. bv jij wilt graag hebben dat ze met een bewoner eigenlijk een keer naar een 
tandarts gaan. dat wordt dan niet gedaan want er komt 1x in het jaar of twee jaar een mond hygiënist. 
want ze gaan met geen één bewoner naar de tandarts. 

 Het model werkt niet. De medewerkers hebben te hoge verwachtingen van de cliënten en de 
verwanten participeren te weinig. Omdat ik zelf sterk participeer loop ik aan tegen onvolkomenheden in 
de organisatie. Zo zijn de mogelijkheden voor verwanten in caren/mijn leven heel beperkt zodat in dit 
medium niet voldoende gecommuniceerd kan worden met de bewonersgroep en de 
dagbestedingsgroep. 

 Het werken met Sterk gebeurt nog niet in de woning van mijn familielid. Eigenlijk ben ik vanaf het begin 
geen voorstander geweest van dit principe. Dit kan en zal in een enkel geval lukken maar ik vrees dat 
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in veel gevallen dit niet gaat lukken. Kijk nu al naar het hoge ziekteverzuim onder het personeel. Hoe 
zou dat komen? Door Sterk denk ik. 

 Het werkt niet want men luistert niet en wil uitsluitend zelf de regie. Betrokkenheid daarbij die tekens 
geuit wordt, wordt fundamenteel en stelselmatig afgeweerd. 

 Hier worden drie vragen gesteld. Typisch voor de zorg. STREK is een uitvinding van mensen die van 
een afstand naar de zorg kijken en er de ballen verstand van hebben. Het woord DRIEHOEK moet 
zogenaamd de oplossing voor alle problemen zijn. Als de organisatie faalt omdat men te laf is om 
kaders te stellen, kun je de driehoek vergeten. Overigens doet men ons als verwanten geloven dat de 
driehoek een nieuwe uitvinding is. Zie hier de bekrompenheid van de hogere leiding. 

 Hoe kan iemand die onder curatele staat (lees verstandelijk gehandicapt) zelf de regie in handen 
nemen?? Dus voor ons gaat dit te ver. "Samen Sterk" zal misschien voor mensen met een lichte 
beperking wel werken maar in ons geval heeft de cliënt geen eigen mening en kan dit dus ook niet 
inbrengen. Dit legt wel meer druk bij de familie want wij moeten dit voor haar invullen terwijl ze 24 uur 
per dag in de zorginstelling zit en wij niet weten wat daar allemaal gebeurd en gezegd wordt want er 
wordt over de dag indeling e.d. weinig/niet gecommuniceerd. Bij de bijeenkomsten over "Samen Sterk" 
wordt er van alles gezegd maar, wij als familie, horen hier nooit meer iets over terug en weten dus ook 
niet of het wel of niet in de praktijk wordt gebracht en of het werkt! 

 Ik ben bij alle voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakvergaderingen geweest heb niet het idee dat er 
iets is gedaan met de op/aanmerkingen. STERK leeft niet en de verzorgers/begeleiders zitten hier niet 
op te wachten. Heeft al veel energie en geld gekost met een nul - resultaat. Ben erg teleurgesteld! 

 Ik betwijfel het, niet elk team heeft volgens mij voldoende capaciteit en inzicht 

 Ik ervaar geen driehoek. 

 ik ervaar het Samen Sterk als de ondergang van de Kerkstraat. Daar waar alles goed ging, is het nu 
stuurloos en weten we niet waar of bij wie we moeten zijn met onze vragen. Steeds krijgen we 
antwoord, het is nog steeds niet duidelijk, we zijn er mee bezig. Het zelf sturend zijn is geen goede zet 
geweest voor de Kerkstraat. Ouders en personeel klaagt steen en been over de gang van zaken. Wij 
zijn op dit moment op zoek naar een andere plek voor onze dochter, die tot voor 2,5 jaar geleden tot 
volle tevredenheid bij de Twentse zorgcentra heeft gewoond. 

 Ik heb het idee dat Sterk helemaal is weggezakt. Ik hoor er niets meer over, ondanks dat ik in de 
beginfase in de projectgroep heb gezeten (ik heb me hierna uit de projectgroep 
afgemeld).Communicatie driehoek is erg lastig. Materie te moeilijk te begrijpen voor de bewoners. 

 Ik heb hier alleen maar ervaring mee op wonen, maar vind het eigenlijk nog niet zo goed, mis de goede 
leiding die er voordien was. Vind het eigenlijk een grote bezuinigingsmaatregel. 

 Ik hou het graag zoals het was. 

 ik houd er niet van, vind dat het effectiviteit in de weg staat. Er wordt teveel tijd besteed aan vergaderen 
etc. 

 Ik kan hier weinig over zeggen. Mijn oom is niet echt in staat om meer regie over zijn leven te 
hebben/krijgen dan hij nu heeft. 

 ik merk er niets van alles werkt net zo als voorheen. Als ouder helemaal geen invloed, mag nu zelfs het 
MDO niet eens tekenen wat voorheen wel kon. Dat mag nu alleen de bewindvoeder doen die elders in 
het land woont en die zich uitsluitend bezig houdt met de financiën en niet weet hoe onze zoon 
begeleid en verzorgd moet worden. Een maatregel gebaseerd op juridisch geneuzel en angst voor 
misbruik. Als daarop de kwaliteit van de zorg moet worden gebaseerd vrees ik het ergste. 

 Ik merk er weinig van. Er wordt meer afgeschoven heb ik het idee. Daarin zal de geldkwestie wel weer 
de oorzaak zijn. Helaas. 

 Ik vind dat je de regie niet bij de cliënten kan leggen die onder een bepaald niveau liggen, als iemand 
het verstandelijk niveau van 1 tot 6 jaar heeft kan die de regie niet voeren over zijn bestaan! 

 ik vind dit wel goed vooral wat de bewoner en medewerker op de werkvloer betreft. Maar ik vraag me 
wel af waarom erbij zulke besprekingen altijd zoveel begeleiders en ondersteuners van de twentse 
zorgcentra bij moeten zijn soms 4of5 personen ik zie dit meer als baantjes creëren wat veel geld kost 

 Ik vind het als ouder soms heel frustrerend om te zien dat de persoonlijke zorg niet altijd toereikend is. 
Cliënt wordt naar mijn mening soms te veel aan zijn lot overgelaten. Verder vind ik dat er niet altijd 
goed word gecommuniceerd tussen de begeleiders, onderlinge afspraken worden dan niet goed 
nageleefd. Verder vind ik wel dat de meeste begeleiders met hart en ziel werken en hun uiterste best 
doen. 

 Ik vind het belachelijk dat er wordt gewerkt volgens STERK. Dit hoort in het bedrijfsleven thuis. De 
meeste cliëntvertegenwoordigers zitten hier niet op te wachten. Het komt bij mij over zoals de Johova's 
je iets proberen op te dringen (voet tussen de deur). Het is veel beter als er iets aan de hand is dit op 
een normale manier met de cliëntvertegenwoordigers te communiceren. 

 Ik vind het er niet beter op geworden 
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 Ik voel mij wel betrokken en wordt er ook wel enigszins bij betrokken. Maar ik zie daar zo weinig van bij 
de andere families. Ik heb het idee dat het "versterkidee" wat is weg gegleden en dat de groep 
bovendien wat te veel aan haar lot wordt overgelaten. 

 Ik weet niet of dit nou zo goed werkt. We hebben nu pas begeleiding terwijl het volgend jaar ook al 
weer stop gezet wordt. Volgens het personeel werden ze in het diepe gegooid en dat ze nu een beetje 
erin komen. Maar ik zie nog niet veel in sterk alles duurt zo lang voor er een beslissing wordt genomen. 

 Ik zet in het algemeen de nodige vraagtekens bij zelfsturende teams. Het werkt soms wel en soms niet. 

 In de 2,5 jaar dat dit project nu loopt hebben we 2x een gesprek hierover gehad. Ik heb absoluut niet de 
indruk dat 'samen sterk' leidt tot meer regie bij de cliënt. Wat ik zie is groepsleiding die worstelt met alle 
extra taken die ze erbij gekregen hebben. Taken waarvoor specifieke kennis ontbreekt. Hierdoor wordt 
tijd die besteed had kunnen worden aan de cliënten benut voor overheadtaken. De zgn. coaching vult 
de leemte en de benodigde kennis niet op. De 'goede gesprekken' waarover in de inleiding gesproken 
wordt blijven een 'lege huls’ als niet gespecificeerd wordt wat ermee wordt bedoelt. Hier kan ik dus 
niets over zeggen. Ik merk dat de groepsleiding moeite doet om regie te nemen, maar de 
ondersteunende diensten lijken nog niet te beseffen dat dit van hen ook een andere attitude vraagt. De 
gewenste cultuurverandering lijkt nog lang niet overal doorgedrongen te zijn. 

 In deze vraag is niet duidelijk wat wordt bedoeld met "de driehoek" en u stelt in deze vraag meerdere 
vragen. Dat is niet erg duidelijk. Het "samen sterk" vind ik op zich prima, de begeleiders weten goed 
wat er voor de cliënten geregeld moet worden. Ik hebben de idee dat het team veel tijd kwijt is aan 
rompslomp, als ze een vraag stellen wordt er niet vlot op gereageerd en moeten ze er vaak (te vaak) 
weer achteraan. Dit kost tijd en is niet zoals "samen sterk" is bedoeld. Het principe van "samen sterk" is 
prima. 

 in dit geval is de cliënt handelingsonbekwaam en daarom zijn curatoren/familieleden aangesteld. Deze 
worden niet gehoord en de regie ligt in dit geval dus uitsluitend bij de medewerker. Naar 
familie/curatoren wordt vaak niet geluisterd, laat staan dat we goede gesprekken hebben. Wij voelen 
ons helemaal niet betrokken bij "samen sterk" en we hebben de indruk dat het niet echt in het voordeel 
van de cliënt werkt in dit geval. 

 In sommige gevallen goed maar als het team in de problemen komt met de uren op de groep wordt er 
teruggegrepen op familie en als dat dan niet gaat gaat het soms niet door. 

 is dit nog van toepassing? 

 Is op onze groep niet van toepassing, omdat wij als team/ouders/cliënten niet versterkt zijn. Wij wonen 
zgnd. in de diaspora en proberen al zoveel mogelijk samen te werken in het belang van de cliënten. 

 Komt nog niet van de grond door gebrek aan tijd en prioriteit bij verschillende betrokkenen 

 matig 

 matig, heb persoonlijk contact. 

 Meer regie bij de cliënt staat of valt met het niveau van de cliënt. Gaat dus vaak niet op. Voor de 
medewerkers geeft het natuurlijk meer ruimte en vergt meer inzicht in zaken. Dit alles kost wel meer tijd 
die er eigenlijk niet is. Groepen worden zelfstandiger. Of het beval is nu nog te vroeg om te zeggen. 
Voel me niet of nauwelijks betrokken. 

 Mijn ervaring is helaas erg slecht. De afgelopen jaren was het een grote chaos op de werkvloer, 
continu werden er mensen ontslagen en naar andere afdelingen gestuurd, zo ook de arts die wegging 
en leidinggevende, er liep van alles mis, onze zoon heeft daar erg sterkt op gereageerd en ergste was 
er werden grove fouten gemaakt, communicatie was slecht en heb mij daar als moeder verschrikkelijk 
onder gevoeld. 

 mijn ervaringen met samen sterk is dat alle veranderingen geen verbeteringen zijn. Er komen nu veel 
taken bij de begeleiding te liggen. De begeleiders willen dat de extra tijd voor deze taken niet ten kost 
gaat van de verzorging/begeleiding van cliënten, maar de taken moeten wel uitgevoerd worden, Dit 
komt op de werkdruk van de begeleiders. Wij als vertegenwoordigers worden wel meer gevraagd om te 
helpen op de groep. Dat is goed, maar het zijn vaak dezelfde vertegenwoordigers die zich inzetten voor 
de woongroep. 

 Mislukt project! 

 mooi op papier maar in de praktijk lukt dit niet. Personeel wil wel maar te weinig handen en mensen op 
de werkvloer. 

 Naar onze mening is het financieel gedeelte voor wat betreft de gebouwen en de tuinen (terrein) niet 
voor rekening van de versterkte groepen dient te komen. Dit is een taak voor de gehele organisatie. 

 nee, voor onze groep is de betrokkenheid en de inbreng niet groter dan voorheen. Er waren ook geen 
klachten over hoe het daarvoor ging. Er worden ingewikkelde methodes losgelaten op ouders die het 
nauwelijks volgen en ik denk soms dat dat ook voor veel groepsbegeleiders geldt En ik heb gehoord 
dat bijna de helft van de groepen niét begeleid is bij de versterking, terwijl wel de teamleiders zijn 
weggehaald. 

 Negatief 

 Niet betrokken 
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 Niet heel positief, er wordt hierin teveel verlangd van de begeleiding, zij worden nu geacht om halve 
accountants te zijn en krijgen hierdoor veel meer stress wat (wederom) weerslag heeft op de bewoners 

 Niet positief 

 Niet zinvol! Zonde van het geld! Niet uit te voeren! 

 Nog geen positieve ervaringen met het werken van "Samen Sterk". 

 Nog niet zoveel van gemerkt. Gesprekken vragen we meestal zelf aan. Nadeel, als iedereen 
verantwoordelijk is, is niemand echt aanspreekbaar. 

 Nog weinig van gemerkt 

 nou die drie hoek is er nog lang niet en zo als ze nu werken dan komt ie er ook niet de een zegt dit de 
andere dat ik wil wel eens uit leg geven over een bepaalde groep op de losserhof die moeten zich echt 
schamen dat die begeleiders in de zorg zitten als ik de leiding had vlogen er echt een aantal er uit die 
horen niet in de zorg 

 Onze groep is 'versterkt' maar heeft niet opgeleverd wat verwacht was. Nog steeds wordt het beleid 
boven de groepen gemaakt. Er is heel veel onduidelijk. 

 Op beide woongroepen waar de cliënten wonen is het project niet van de grond gekomen. Methodiek is 
prima 

 Op de groep van mijn dochter wordt er niet volgens Sterk gewerkt. Tenminste de wettelijk 
vertegenwoordigers/vrijwilligers hebben geen rol. Er is geen locatiebestuur of iets dergelijks. Een 
gemiste kans! Ik heb het vaak aangekaart maar daar is helaas niets mee bereikt. De groep vond dat 
het goed ging. Maar ik/wij hebben geen rol. Daarnaast mis ik een hoofdelijk verantwoordelijk persoon 
waar ik terecht kan maar ook personeel. Nu gaat alles maar hap snap en is er volgens mij geen 
helicopterview. Er ligt teveel werk bij de leiding en dat wordt steeds meer en dat zou volgens mij niet 
moeten. 

 persoonlijk ervaar ik niets van dit alles, het project sterk werkt volgen mij nog lang niet zoals de 
bedoeling is, het zelfstandig zijn moet wel kunnen, dit geld niet voor alle bewoners, hier moet voor 
gewaakt worden. 

 Regie bij de cliënt werkt niet cliënt met verstandelijke beperking die dat zelf niet door heeft en daardoor 
te hoge doelen stelt. bewindvoerder/mentor/ouders voelen zich niet gehoord. 

 Slecht 

 Slecht. De medewerkers op de werkvloer zijn geen managers cq. boekhouders! Project is nu ook, voor 
voltooiing stopgezet 

 Sterk groepsafhankelijk. Bij AB en Bwhl 20-22 goed ingedaald, maar bij nogal wat groepen is het crisis 
geworden. 

 sterk is opgeheven 

 sterk is sterk begonnen maar het lijkt erop dat het langzaam inzakt en dat de rollen binnen de groep 
niet duidelijk zijn iedereen doet maar wat. Terugkoppeling hoe het gaat naar de wettelijke 
vertegenwoordigers is te summier. De begeleiding heeft naar mijn mening meer behoefte aan vaste 
procedures, waar iedereen zich aan houdt. Als wettelijke vertegenwoordiger is het niet helemaal 
duidelijk waar je moet zijn, om je vragen te stellen of op of aanmerking neer te leggen. 

 STERK is te veelomvattend. Genereerd geen- of onvoldoende maatwerk op de groep. Ervaringen op 
groepen die "versterkt" zijn geven een zeer verschillend beeld. Er ontstaat een geheel nieuwe 
papierwinkel met protocollen vanwege inkadering van bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.g.v. 
STERK. Vanwege lage indicaties hebben meerdere groepen een personeel probleem.(krijgen de 
bezetting niet rond). DTZC is te weinig flexibel om op individuele wensen van groepen in te gaan, terwijl 
dit wel zou passen binnen de gewenst geachte eigen regie van STERK. De 3hoek vind ik van belang 
maar zou op een andere manier toepasbaar moeten worden gemaakt. DTZC danst op dit moment op 
meerder "bruiloften" tegelijk. Er is teveel tegelijk in beweging. Dat is niet meer te behappen. Hoewel 
zelf nog niet " Versterkt" is het hier gestelde voldoende duidelijk gebleken. 

 STERK mag van mij gisteren nog worden afgeschaft. Het komt niet van de grond, heeft alleen maar tot 
stress en tijdgebrek geleid bij de begeleiding en dat gaat ten koste van de bewoners. Ik merk niks van 
een driehoek, want ik weet de begeleiding ook zonder driehoek wel te vinden en regie bij de cliënt? Die 
is alleen mogelijk bij bewoners met een wat hoger niveau, maar bij andere bewoners bestaat er niet 
zoiets als "eigen regie". Utopie. Ik voel me dus helemaal niet aangesproken door dit systeem, 
integendeel, maar ben wel zeer betrokken bij de groep, ben er minstens 3x p.w. Verder heeft het geleid 
tot gebrek aan tijd voor het schoonhouden van de ruimtes, de hygiëne is af en toe een echt probleem, 
want er zijn uren toegekend voor het schoonhouden van de ruimtes (zodat begeleiding aan hun uren 
komt), maar die gaan op aan andere taken. De wil is er wel, maar tijd ontbreekt. Verder ben ik niet blij 
met het sluiten van de groep overdag, omdat zieke bewoners nu toch naar de dagbesteding worden 
gestuurd na de middag. Met koorts mogen ze in de groep blijven, maar een mens kan ook zonder hoge 
koorts wel eens ziek zijn of lamlendig. 

 te ambtelijk 

 Te belastend ben te oud 
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 Team is nog niet versterkt 

 Totaal niet 

 Totaal overbodig 

 U bedoeld samen zwak toch, anders is het niet 

 Van "samen sterk" is niks terug te vinden.... Het lijkt wel het team tegen de ouders/verwanten. Het team 
duldt geen ouders die meedenken en iets willen inbrengen. Ouders mogen alleen de werkjes 
opknappen, die begeleiders zelf laten liggen. 

 Verkeerde start gemaakt. Eerst medewerkers equiperen en daarna de transitie toepassen. Bij DTZC is 
dat andersom gegaan. Nu te veel verschil in kwaliteit bij verschillende groepen. Gebrek aan leiding. 

 Voor mijn zus heeft dit geen enkele invloed en heeft de tijdsinvestering en de kosten van het invoeren, 
implementeren het verlies van tijd opgeleverd wat ze niet kan missen 

 WE ERVAREN DIT ALS ZEER SLECHT TEAM BESLIST EN GEEN GOED OVERLEG MET OUDERS 
EN CLIËNT. 

 we hebben deelgenomen in de werkgroepen communicatie en werkdruk nu moet dit nog uitgewerkt 
worden aan de Kerkstraat en in gang gezet dus kan ik nog niet zeggen of het echt gaat werken 
gesprekken werden wel goed begeleid door leidinggevenden van sterk 

 We merken er te weinig van. 

 We missen de communicatie. Geen idee hoever men is gevorderd in het traject 

 We werken nog niet met het versterk programma. Uitleg gehad, nadien direct afgeblazen i.v.m. 
geldproblematiek bij de TZC. Onderling met de begeleiders, ouders en bewoners goed en regelmatig 
gezamenlijk overleg. 

 We zijn nog in de begin fase en merk dat de communicatie soms nog erg stroef verloopt. Ik denk dat 
het realiseren van eigen regie op den duur goed is maar we zijn nu nog zwevende. Ik denk dat nog niet 
iedereen weet wat haar zijn taak is binnen de groep. Als de taken goed verdeeld worden werkt dit 
positief. 

 weinig 

 Weinig tot geen betrokkenheid 

 Weinig van gemerkt 

 Werken wij nog niet mee 

 Werkt goed. 

 Werkwijze is goed maar voel.me niet meer betrokken 

 Wij hebben geen driehoek gesprek gehad. Wij hebben weinig van STERK gemerkt. We zijn wel 
uitgenodigd, maar bijeenkomsten van 2 à 3 uur zijn voor werkenden niet te doen. Wij denken dat 
STERK zijn doel niet bereikt 

 Wij hebben geen verandering ontdekt nu Samen Sterk er is. Wel zijn de kosten van het wassen voor de 
cliënt inmiddels de pan uit gerezen nu deze kosten bij de woongroepen zelf liggen. Wij hadden er meer 
van verwacht. 

 Wij hebben ons vanaf dag één actief ingezet in het project Sterk. Het werken vanuit een driehoek werkt 
op onze groep niet zoals het zou moeten, te veel individualisme (groepsleiding/cliënt). Groepsleiding 
loopt nog al eens langs elkaar heen. Cliënt weet soms ook geen raad met zijn eigen regie en is een 
pedagogische oplossing soms het beste. Het is makkelijker (meer gemoedsrust) om voor hem/haar te 
beslissen wat vaak effectiever werkt. In het project Sterkt zien we dat in zelfsturende teams niet altijd 
het gewenste doel wordt nagestreefd. Er lopen regelmatig dingen langs elkaar heen een teamleider 
zou de uitkomst zijn. 

 Wij merken er niets van 

 Wij merken er niks van, naar mijn idee jammer van het geld. Wel moeite gedaan om familie er bij te 
betrekken. 

 Client is nog altijd afhankelijk van vele omstandigheden. Daardoor kun je niet van volledige regie in 
eigen hand spreken. Is wel eens frustrerend. 

 
 
Andere vertegenwoordigers van cliënten zijn positief over Sterk (al zien sommigen van hen nog wel 
dingen die nog iets beter zouden kunnen): 

 Wij zijn zeer tevreden over de werkwijze van de dagelijkse zorg / medewerkers van de werkvloer. 2. 
Door de goede communicatie over en weer is er een goede regie voor iedereen in de driehoek! 3.  Of 
het "Samen Sterk" tot meer eigen regie bewerkstelligt kunnen wij niet beoordelen, omdat wij niet 
anders gewend zijn. 

 Top: samen sterk aanpak en begeleiding in eerste fase. Tip: uiteindelijk was het een 
reorganisatieproces voor de woongroep van mijn zus. Top: Eigen regie staat hoger op de agenda. dat 
de medewerkers meer regie krijgen op de werkvloer juich ik alleen maar toe. meer regie bij de cliënt 
kan dus niet altijd. 
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 ben zeer tevreden over dit product heb hier niets aan toe te voegen. 

 Bevalt goed, voel me hierbij zeer betrokken 

 Als men geen deel uitmaakt van een van de cliëntenraden, kan men dit alleen goed beoordelen in de 
ervaring op de eigen groep, Die was voor ons voortreffelijk. Het was mooi om te zien hoe de uitdaging 
werd opgepakt, hoe individuele kwaliteiten in bloei kwamen en hoe de onderlinge samenwerking en 
band tussen de verzorg(st)ers groeide. De driehoek functioneert goed, het budget is zorgvuldig 
bewaakt, iedereen is tevreden en STERK een succes. Oorzaak lijkt vooral de al lang aanwezige sfeer 
op de werkvloer. Dringend verzoek: breek dit vooral niet af met regie door opnieuw van boven 
opgelegd management!! 

 De doelstellingen van Sterk zijn mooi en op de woongroep waar wij bij betrokken zijn werkt dit goed en 
zijn we bezig om de driehoek meer vorm en invloed te geven middels een locatieraad maar we horen 
erg veel geluiden dat het totaal niet werkt en zelfs zijn Sterk processen gestopt zijn vanwege onbegrip 
in elkaar en niet gemotiveerde groepsleiding. Het proces duurt ook erg lang en is in de voorbereiding 
vaag en zweverig. 

 Dat heb ik eerder ook goed gevonden en samengewerkt. In die zin was het voor mij niets nieuws 

 De betrokkenheid in de driehoek is voldoende. Meer regie bij de cliënt is niet nodig echter wel bij de 
dagelijkse begeleiding. 

 Er is inderdaad al wat veranderd. Maar voel mij in mindere mate betrokken. 

 Erg goed 

 doorgaan 

 goed, er zijn zeker al een aantal dingen verbeterd. wij voelen ons zeker nauw betrokken bij de 
voornaamste dingen, door goed contact met de verzorgers. 

 Goed, echter mis ik ondersteuning voor de begeleiders bij nieuw te nemen stappen/traject waarin zij 
zitten m.b.t. mijn zus 

 Goed, ik zet alleen mijn vraagtekens bij de bijkomende werkzaamheden van de verzorgenden. Zij 
moeten nu, naast de dagelijkse verzorging, ook financiën en inkoop verzorgen. Dit is niet waarvoor zij 
in eerste instantie zijn opgeleid, en hiervoor hebben zij bij hun opleiding ook niet gekozen. Verzorgen 
moet mijns inziens het zwaartepunt zijn en niet alle bemoeienissen daaromheen. 

 Goed, je wordt goed op de hoogte gebracht 

 Heb in de werkgroep samen sterk gezeten, het werken vanuit de driehoek lijkt mij goed te bevallen!  De 
begeleiders werken met eigen regie en dat bevalt prima! Ik voel mij wel vanaf het begin, betrokken bij 
het realiseren en werken, vanuit de driehoek! 

 Het eerste is inderdaad waar De manier van werken en betrokkenheid is goed te noemen. 

 Het is goed dat er gewerkt wordt vanuit een kleine kring. Zo krijgt een ieder meer de kans zijn eigen 
inbreng te hebben. Wel vraagt het ook best veel van belanghebbenden. Het kost tijd ook voor de 
begeleiding. We worden goed geïnformeerd hierover ook aanwezig geweest bij een aantal 
bijeenkomsten. 

 Het leidt tot meer eigen regie. Het is voor ouders erg fijn dat we gelijk toegang hebben tot de 
verzorgers van onze Han, en niet eerst met management hoeven te communiceren. Dit overleg is 
gewoon goed. Er wordt als het even kan gelijk daadkrachtig ingegaan op wat wij als ouders inbrengen 
in de zorg rond onze zoon. 

 Ik ben niet de vader of moeder, broer of zus van de cliënt, maar sta er verder vanaf en dat voelt ook 
emotioneel ook zo. Ik ervaar de gesprekken met het personeel als zeer goed. Mijn neef, de cliënt, heeft 
een dusdanig laag IQ en laag niveau van functioneren, dat hij nauwelijks regie kan voeren. Hij kan 
alleen ja en nee gebaren. Zelf de regie voeren is bij hem niet van toepassing. 

 Ik denk dat het zeker een meer waarde is, de regie bij de cliënt of cliëntvertegenwoordiger. Als wordt 
soms wel net gedaan of de cliënt zelf mag/kan beslissen, en dat is een visie die ik niet ondersteunen 
kind van drie laat je ook niet zijn eigen regie voeren. Het is wel fijn/ goed dat personeel meer eigen 
verantwoording krijgt en zelf kan regelen met de cliëntvertegenwoordiger. Het heeft de groep 
uiteindelijk wel veel goeds gebracht. Personeel heeft heel de periode hard gewerkt om bewoners de 
zorg te bieden die men nodig heeft.de Lijnen zijn korter. Maar dit zou moeten inhouden dat je goed 
gekwalificeerd personeel in huis moet hebben, niveau 4 denken. Maar daarnaast kan je niet 
verwachten dat men alles kan, goede kok, goede housekeeper, goede begeleider, goede teamplayer, 
goede administratiemedewerker, goede kennis van onderhoud en veiligheid, kennis personeelszaken. 
Dit is onmogelijk, er zal meer overleg moeten zijn en dit soort zaken moet aan de groep worden 
geleverd. Afgelopen drie jaar zijn groepen in het diepe gegooid en hebben ze zelf het wiel moeten uit 
vinden. Dit is ten koste gegaan van de zorg aan de bewoners. En heeft personeel veel zorgen 
gegeven, dingen gingen boven hun pet. Hierdoor zijn er teams gesneuveld, en hebben ze zich erg 
verloren gevoeld. Ik als familielid ben zeer betrokken geweest bij sterk en heb actief deel genomen, 
maar het was veel e veel voor het team/ teamleden niet iedereen had de capaciteit om dit te kunnen en 
willen. Veel werk verricht waar uiteindelijk niet mee verder komt. De BHV is nog steeds niet weg op de 
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groep ( was wel beloofd) ( waarschijnlijk financieel probleem).Door zelfsturing wie verantwoordelijk voor 
zaken buiten team om, gevoel niemand nam de verantwoording. 

 Ik ervaar dit alles als positief en het leidt tot een goede regie. Het is altijd belangrijk en mooi dat de 
driehoeksverhouding goed is 

 Ik ervaar dit als heel positief en realiseer me dat de begeleiding de cliënt, mijn zus, inmiddels beter kent 
dan ik. Het is prettig met hen de juiste handelwijze te bespreken. 

 Ik ervaar dit als positief en vind dat alle partijen van de driehoek meer begrip voor elkaar krijgen en 
kunnen krijgen. Er is meer openheid. Ik zie wel dat de financiële zorgen op dit moment zwaar drukken 
op de keuzes die er worden gemaakt en dit is zeker niet goed voor de inhoud van het werk. 

 Ik ervaar het als prima! 

 Ik heb er nog maar weinig ervaring mee, maar de ervaring die ik ermee heb is tot nu toe goed. 

 matig tot goed 

 Medewerkers zijn meer bewust van regie en laten dit zien in dagelijks leven. Verwanten worden 
meegenomen om zaken te verbeteren. 

 merk er weinig van omdat het op de groep niet goed ging onderling nu nieuwe mensen en gaat het wat 
beter 

 Mijn ervaringen zijn positief en op deze manier heb je een eigen regie. Door samen te werken en 
ervaringen te delen kun je samen sterk staan. Ik voel mij betrokken bij de groep van mijn broer en de 
begeleiding staat open voor ideeën en argumenten en dit maakt het prettig samen werken. Ruimte voor 
verbetering is er altijd, maar ik ben tevreden. 

 Mijn ouders hebben hieraan meegedaan en ik heb heel goede verhalen gehoord. Er zijn goede plannen 
gemaakt voor bijv. veiligheid. Als dit ook gerealiseerd kan worden dan vind ik het een zeer goed 
systeem. Vanuit de praktijk naar deze dingen kijken is uiteraard veel beter dan vanachter een bureau. 

 onze contacten met de groepsleiding zijn altijd goed geweest er wordt van beide kanten naar elkaar 
geluisterd. Verder weet ik het belang van een team dat lang met elkaar en de bewoners werkt zodat 
allen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 

 Past bij de tijd - bij mijn kinderen op de lagere school zie ik hetzelfde - of het uiteindelijk nu echt tot 
meer eigen regie leidt.. ik vraag het me af. 

 Positief alhoewel we de cliënt bewust hierbij niet betrekken want dat geeft alleen maar verwarring. 

 Positief. 

 Prettig 

 prima 

 Prima, alles gaat in overleg. Kan nu mee kijken via caren, ideaal 

 prima, heb meer overzicht 

 Samen sterk is een goede zaak, dit ervaren we doordat we meer betrokken worden als familie. 

 Veel meer overleg en openheid naar elkaar toe. 

 Voor mij is dit niet van toepassing, ik voer de gesprekken niet. Wel hoor ik van mijn familie dat de 
gesprekken goed verlopen. Meer regie over zijn eigen leven is in ons geval niet mogelijk, want te laag 
niveau. 

 we hebben de gesprekken via de mail i.v.m. de lange werk dagen die ik heb en dit gaat zeer goed zo 

 We hebben een nou contact met haar persoonlijke begeleidster en horen regelmatig hoe het werkt n.m 
tot wederzijdse tevredenheid 

 We voelen de betrokkenheid binnen de driehoek goed en vinden het een goede ontwikkeling 

 We worden in alles betrokken en zijn daar heel tevreden over 

 wel goed 

 Wij ervaren deze werkwijze als zeer tevreden en kunnen ons hier goed in vinden. 

 Wij ervaren dit als zeer positief, alleen moeten we er voor waken, dat we niet "doorslaan" in het 
continue willen versterken. "Als het goed is moet je het hierbij laten". 

 Wij ervaren dit als zeer positief. wij hebben het gevoel dat je meer bij je kind, maar ook bij de groep 
betrokken bent. 

 Wij hebben de indruk dat het team van medewerkers zich meer gezamenlijk verantwoordelijk voelen 
voor alles wat er gebeurt rondom de bewoner. Men durft elkaar daarop aan te spreken. Het plezier in 
het werk is zichtbaar toegenomen. Helaas is het zo dat de familie nog niet of nauwelijks betrokken 
wordt bij het beleid en het wel en wee van de groep. 

 Wij hebben goede gesprekken, cliënt staat centraal wij voelen ons betrokken bij deze manier van 
werken. 

 Wij vinden het een positieve ontwikkeling en voelen ons meer betrokken bij deze manier van werken. 
Hoewel soms zit er per begeleider een verschil in de uitvoering van het realiseren van de gemaakte 
verzoeken. 

 Wisselend, op een eerdere groep leek STERK eerder een bezuinigingsronde dan wat anders. Op deze 
groep komt t beter uit de verf. 
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 zal wel goed zijn 

 Zeer prettig. Ik wordt meer en meer betrokken en indien nodig gevraagd mee te denken. Mijn 
persoonlijke ideeën omtrent mogelijkheden worden altijd serieus genomen en onderzocht. Derhalve 
alleen maar lof over samenwerking. Bevorderen van eigen regie gaat goed. 

 Ondanks nog niet opgestarte STERK heb ik persoonlijk wel goed gevoel bij het samen denken over 
verbetering van situatie rond cliënt 

 ik vind deze manier van werken prima 

 Ik vind het fijn dat we het goed gesprek hebben. Ook werkt het ecd daar erg aan mee. Je kan dingen 
makkelijk terug lezen 

 Ik voel me zeer betrokken bij het werken in de driehoek. Goed communiceren met alle verwanten en 
begeleiders blijft lastig en ingewikkeld. Ik vind dat er van meet af aan te idealistisch gedacht en 
gesproken werd over samen sterk. Er werd vanuit de organisatie onvoldoende kader geboden en 
zelforganiseren betekende ook zelf het wiel uitvinden. Dit valt tegen wanneer je dit met teveel 
verschillende mensen moet doen. D.w.z. verschil in rol (professional, verwant=vrijwilliger en cliënt) 
verschil in intelligentieniveau, verschil in bevoegdheden en verschil in verwachtingen. Daarnaast spelen 
er veel verschillende belangen, dit alles maakt zelforganiseren zeer complex. Niet onmogelijk maar 
absoluut complex. Naar mijn idee is deze complexiteit zeer onderschat. Ik voelde me in aanvang een 
roepende in de woestijn wanneer ik dit aankaartte. Nu twee jaar verder zijn er veel mooie dingen 
gerealiseerd op groep. Nieuwe badkamer, individuele vakanties voor bewoners, 1 op 1 dag voor 
bewoners en zo meer. Communicatie blijft echter het meest moeilijk en lastig in deze. Als 
vanzelfsprekend is dit het meest moeilijk, goed communiceren is immers niet eenvoudig. Professionele 
aansturing op dit gebied is daarom onontbeerlijk. 

 Ikzelf ben er niet persoonlijk bij betrokken, maar voor zover ik het kan volgen, werkt het naar 
tevredenheid. Op zich is deze manier van werken in een driehoek wel als positief te benoemen 
Cliënten, Personeel/medewerkers, Vertegenwoordigers/Familie. 

 in de groep Eikenlaan is het project sterk nog niet van toepassing. wel wordt er efficiënt gewerkt.de 
regie bij de cliënt is mogelijk mits de medewerker sturend richting geeft. Helaas kon ik niet aanwezig 
zijn bij het invoeren van sterk op de dagbesteding. i.v.m. ziekte. 

 In eerste instantie waren we huiverig maar naar verloop van tijd zien we het resultaat 

 Is goed maar kan nog beter, wel lastig hier echt regie bij bewoner in te schatten, niveau laag 
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De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd. 
Vraag 2 gaf vertegenwoordigers van cliënten de kans nog extra opmerkingen te maken. 
 
Wilt u nog opmerkingen kwijt naar aanleiding van het invullen van deze vragenlijst, dan kunt u deze 
hier noteren. 
 
Antwoorden van de vertegenwoordigers: 
 
Sommigen hebben geen opmerkingen meer en laten dit weten: 

 Nee 24x 

 Nvt 8x 

 Geen 13x 

 Niet op dit moment. 

 Ik zou zo niet wat weten. 

 Op het moment schiet me niets te binnen. 

 Ik heb al aangegeven wat mijn frustraties zijn. 

 Ik heb al veel ingevuld bij vorige punt 

 Nee, maar ik hoop dat de bewoners nog een leuke tijd krijgen en goede zorg. 

 heb niks te melden 
 
Meerdere opmerkingen zijn positief: 

 Ben tevreden 

 Clienten begeleiders nemen familie en vertegenwoordigers veel zorgen uit handen, heel prettig 

 Wij zijn dik, maar dan ook dik tevreden over hoe alles is en gaat. 

 Wij zijn zeer tevreden over de gang van zaken. 

 Wij zijn zeer tevreden. 

 In algemene zin ben ik tevreden. 

 Ik wil de begeleiders van boerderijpad 3 heel erg bedanken voor de goede zorgen omtrent mijn zus. Ze 
hebben een hart van goud. ? 

 ik ben erg tevreden over de zorg. 

 Fijn dat er zo goed gecommuniceerd wordt tussen ouders (broers/zussen) en mensen van de 
werkvloer. Zo kunnen we inderdaad samen sterk zijn!! 

 Een keer per jaar het in vullen van deze vragenlijst is goed, vind ik 

 Gelukkig dat het zo minimaal mogelijk werd gehouden 

 Ik waardeer dit initiatief 

 goede vragen 

 Ik vind het fijn, dat je op deze manier gehoord wordt. 

 Ik heb alleen maar prettige samenwerking met de medewerkers tot nog toe ervaren. Het zijn mensen 
die bevlogen zijn in hun vak en er alles aan doen om het voor de bewoner zo prettig mogelijk te laten 
verlopen. 

 Ga vaker met cliënten leuke dingen doen, Dat is pas zorg verlenen! Ze hebben het hard nodig. 

 Ga verder in deze ontwikkeling 

 Ga zo door met de ingeslagen weg 

 Heb veel respect voor de verzorgers zo als zij omgaan met de bewoners. 

 ondanks de onrust en werkdruk zie ik een hardwerkend team dat enorm zijn best doet mee te gaan in 
al die nieuwe ontwikkelingen en er voor de cliënt staat!! petje af 

 Samen komen we er wel 

 Verder zijn we wel tevreden over de zorg voor onze zus op de Losserhof! 

 Vooral zo doorgaan 

 Wij als ouders zijn wel voor 80 % tevreden over de zorg die geleverd word. 

 wij hopen dat ons kind een goed leven blijft houden binnen deze groep. 

 Heb veel respect voor de verzorgers zo als zij omgaan met de bewoners. 
 
Maar er zijn ook verbeterpunten/tips/klachten/verdere opmerkingen: 

 Afgelopen jaren heeft Rondweg 62 te maken gehad met 6 verschillende huisartsen die vroegtijdig 
vetrokken. Dit vind ik absoluut niet wenselijk in de toekomst. 

 Minder kletsen en koffie drinken - meer denken over cliënten en beter werken dus 2x 

 Als je als ouder je kwetsbare kind niet voortdurend in de gaten houd, kan het goed fout gaan. Mijn 
verbazing is altijd groot dat veel ouders alles maar aan de begeleiding over laten, en hun kind 
nauwelijks bezoeken. Mijn frustratie is juist altijd groot dat niet alle informatie met ons gedeeld wordt en 
dat er niet meer actie ondernomen wordt in belangrijke zaken. 
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 Ben als ouder vel tegen opname van de mensen met een drugs verleden en een psychische 
achtergrond het was altijd een beschermde omgeving en dan niet meer 

 bepaalde dingen zijn altijd niet precies op papier te ver woorden. 

 Binnen de De Twentse Zorgcentra wordt veel tijd en geld besteed aan diverse bijeenkomsten zoals 
vorig jaar bij van der Valk in Hengelo, maar wat is daarmee gedaan? 

 Caren (inkijk en afstemming via internet) werkt nog niet... Voor mij niet zo'n probleem omdat ik in de 
buurt woon maar voor clientvertegnw. op afstand een gemis dat snel verholpen moet kunnen worden... 

 Communicatie binnen de groep is goed maar als het buiten de groep is zeer slecht 

 Communicatie is een sleutelwoord, mis leiding iedereen doet dan maar wat, komt niet op gang, 
medewerkers erg vriendelijk maar lopen ook tegen dingen aan, geen duidelijke protocollen geen 
duidelijke handleiding. Ben maar in de ouderraad gaan zitten om nog iets van ideeën en invloed te 
kunnen uitoefenen, maar feitelijk zou je gewoon als ouder met een gerust hart dit moeten kunnen 
overlaten aan het personeel. Op Boerderijpad 5 / 7 lopen dingen heel slecht en de 8 jaar ervoor ging 
het wel goed. Personeel wordt ook niet gesteund van bovenhand. Er gaat veel mis daar, zo erg dat 
medicatie zonder overleg is afgebouwd, mijn zoons verjaardag was vergeten stond ik daar met 2 
taarten. Hij dwaalde op parkeerterrein omdat invaller geen idee had dat dit levensgevaarlijk voor hem 
is, hij liep met kleding van anderen rond. Zijn eigen kleding raakte zoek. en personele veranderingen 
waren dramatisch hoog. Mails werden niet meer gelezen, rapportage niet meer gemaakt, pop 
bespreking werd niet goed meer gedaan ze vergaten betrokkenen uit te nodigen sta je daar als ouders 
en afspraken werden niet nagekomen, ze proberen het nu een beetje weer op te bouwen, en personeel 
doet hun best ziet het ook wel in maar ze missen een daadkrachtige leiding boven hun, dus nee ik ben 
niet enthousiast. Totaal niet enthousiast. in mijn ogen is het zelfs dramatisch gegaan de afgelopen 
jaren, meerdere keren huilend naar huis gegaan daarvoor nooit gehad. Je moet als ouder je in alles nu 
verdiepen om fouten te voorkomen, Alles schriftelijk vast te leggen omdat niemand zich 
verantwoordelijk voelt, trekken aan de bel bij management werd alleen gesust van ach ze hebben het 
druk, nu pas in de ouderraad hoor ik van andere ouders dat ze dit ook hebben ervaren want je gaat op 
laatst aan je eigen oordeel twijfelen. Goddank word, ter het laatste half jaar dingen verbeterd en 
hebben we nu een prettige contactpersoon die ook dingen oppakt. En de vraag is ook hoe kun je 
veranderingen en plan van aanpak gaan wijzigen zonder een goed basis, zonder begeleiding?????? 

 Dat er op het moment heel veel dingen mis gaan in De begeleiding Aanbieden activiteiten De 
dagelijkse zorg 

 Dat er wel verschil moet zijn met het huidige beleid, over de regie voeren over zijn welzijn en keuzes, 
die kunnen deze mensen niet nemen, want je laat een klein kind toch ook niet de regie voeren over zijn 
leven, dit is naar mijn in ziens onverantwoord!! 

 dat het niet blijft bij alleen maar "papieren" onderzoeken. 

 De communicatie vanuit de rest van de organisatie zou ook beter en meer moeten zijn, wat mag je 
verwachten van de mensen buiten de groep, administratie, orthopedagogen etc 

 de Twentse Zorgcentra moet niet te veel te gelijk willen doen, begeleiders komen niet meer toe aan 
zorgverlening maar zijn constant bezig met het leren van nieuwe dingen wat soms ten koste gaat van 
de zorg. 

 De tzc willen te snel en teveel Ad hoc veranderen, zonder er zich bewust van te zijn wat bepaalde 
keuzes op langere termijn voor gevolgen hebben. Dit schept niet echt vertrouwen in het "hoger 
management" jammer jammer, hier kan nog een behoorlijke inhaalslag gemaakt worden. 

 Dit is anoniem? In ieder geval wil ik wel melden dat mijn reacties betrekking hebben op de woongroep 
van mijn dochter Bastenakenstraat in Hengelo 

 Dit is naar onze mening geen vragenlijst om een juist inzicht te krijgen. Op de vraag: Hoe tevreden u 
bent over de kwaliteit van de ondersteuning komt de vraag naar boven: ondersteuning voor wie en van 
wie. Datzelfde geldt voor de vraag Hoe tevreden bent u over de begeleiding. Over welke begeleiding 
hebben we het dan. Zo zijn er meerdere vragen die onzes inziens geen helder beeld gaan opleveren 
over de verwachte en geleverde zorg. Wat Samen Sterk betreft: Daar is veel te weinig over nagedacht 
voor men er aan begon. In de praktijk zie je dat mensen op de werkvloer tegen tal van problemen 
aanlopen. Men wil wel, maar je kunt niet van iedereen verwachten dat men overal de capaciteiten voor 
heeft. Wil men een goed beeld krijgen van de gang van zaken op de groepen, dan zal men in gesprek 
moeten gaan met begeleiding en ouders. Er wordt teveel verwacht, maar de vraag is of dat allemaal 
kan. Bezuinigen is mooi, maar daar hoort wel goed nadenken bij. en goed overleg met degenen die het 
moeten uitvoeren. 

 Doe eens wat met de opmerkingen wat betreft artsen 

 Door de zelfsturende teams zien wij dat er veel werk op de schouders van de groepsleiding is 
gekomen, maar we zien nog niet meer personeel! Als je meer werk ergens neerlegt moet er volgens 
ons ook meer personeel bij komen. Als dat niet gebeurt, vragen wij ons af wat dan al die managers 
voor werk gedaan hebben. Ze zijn ontslagen, hun werk wordt nu gedaan door andere mensen, maar er 
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is geen uitbreiding van uren voor die mensen! En deze mensen waren al zo druk. Nu moeten ze ook 
nog bezig zijn met veelal administratief werk, oftewel weer minder uren bij de bewoners!!!! 

 Door sterke veranderingen in de samenstelling van de groep zijn er begeleiders afgehaakt en hebben 
zich laten overplaatsen. Bewoners hebben vaak moeite met veranderingen, maar dat blijkt dus ook te 
gelden voor begeleiders. Vooral agressie is voor bewoners en begeleiders een moeilijk te hanteren 
fenomeen waaraan meer structurele aandacht moet worden besteed volgens mij. 

 Dtzc lijkt nog onvoldoende in staat haar kwaliteitsbeleid uit te voeren. Helaas wordt falen van 
management, gedragskundigen en medische dienst telkens afgewenteld op de hardwerkende en zeer 
betrokken begeleiders. Zij worden overal verantwoordelijk voor gemaakt, terwijl ze niet de gelegenheid 
krijgen die verantwoordelijkheid waar te maken. Andere beroepsgroepen nemen hun eigen 
verantwoordelijkheid onvoldoende 

 Een mogelijkheid om verwanten meer te betrekken in de reeds genoemde driehoek is meer gebruik te 
maken van de moderne communicatiemiddelen. 

 Eerst richten op de basiszorg, flexibeler! 

 Er is zeer veel onrust, ook bij mij. 

 Er worden veel te veel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd binnen de Twentse Zorgcentra. Het 
project Sterk is nog niet ingevoerd of er moet zo nodig weer landelijke bekendheid gegeven worden om 
een moeilijke groep LVG cliënten met gedragsproblemen zorg te willen aanbieden binnen DTZC. Zorg 
er voor dat de bestaande problemen op de (woon)groepen eerst opgelost worden voordat je naar 
buiten treed met nieuwe initiatieven. Eerst de voor- en nadelen onderzoeken voor de huidige bewoners 
en landelijk afstemming zoeken met organisaties die deze groepen begeleiden op dit moment. 
Niemand is gebaat bij een ad-hoc oplossing. 

 Er zijn helaas op dit moment veel geluiden over onvrede, sfeer, financiën in negatieve zin. Wij als 
cliëntvertegenwoordigers maken ons erg veel zorgen over de toekomst van DTZC. Wij hopen dat de 
nieuwe bestuurder een goede draai kan geven aan het gevoel. Zodat een ieder over een tijdje weer 
trots kan zijn op de organisatie. Laat aub slogans als mooi wrak......enz. achterwege. Geef 
ondersteuning bij het driehoekproces. Geef cliënten een fijne woonomgeving, ondersteun diensten bij 
het oppakken van de dagelijkse werkzaamheden, help bij het proces van participatie. Dit alles binnen 
duidelijke kaders. Ga op zoek naar mensen mensen, dit is soms belangrijker dan titels. 

 Er zou gekeken moeten worden of er beter met geld kan worden omgegaan meer besteden aan 
bewoners en personeel en niet aan [al die papieren rompslomp en baantjes waar de zorg niet veel 
beter van word] 

 Gezien de zwaarte van mijn te begeleiden bewoner, zie ik e.e.a. niet zo positief. Wanneer de bewoner 
een hoger niveau heeft, lijkt me sterk wel meerwaarde hebben. 

 graag regelmatig contact met directe begeleiders 

 graag verspreid over het terrein meer afvalbakkenrookpalen over het terreinen vaker tuin onderhoud 
plegen 

 graag zouden we zien dat er ook iets gedaan word met alle punten die naar voren kwamen in de 
werkgroepen dat op termijn er ook iets uitkomt dat positief uitpakt voor onze cliënten 

 Handen aan het bed/zorg/ welbevinden van cliënten moet altijd het belangrijkste zijn. Meedenken van 
verwanten is prima, maar in veel situaties hulp bieden van verwanten is denk ik niet reëel. Het zijn altijd 
dezelfde mensen die reageren of helpen. 

 Heb alles wel gezegd, denk ik. Het personele verloop binnen de groepen is een probleem, voor zowel 
bewoners als de vaste kern, die we gelukkig nog hebben. Er is ontevredenheid en dat merk je. Ik hoop, 
dat STERK in de kast gaat met een groot slot er op en een aantal centrale taken gewoon terug komen 
en ook de schoonmaakploegen weer centraal worden geregeld. 

 Heel erg spijtig dat wederom alles opnieuw moet worden uitgezocht. Hoop dat er eens echt naar de 
mensen die met onze kinderen werken geluisterd wordt, en er ook naar handelen! 

 Het hoort hier misschien niet thuis, maar gebeurtenissen die we eerst in de pers moeten vernemen en 
dan later pas bericht krijgen van de Twentse zorgcentra, is niet erg zorgvuldig en wekt geen 
vertrouwen. Dit omtrent berichtgeving over een nieuwe directeur en de bouw op de Losser Hof van 
units voor een speciale doelgroep, die onzes inziens hier niet thuishoren. 

 Het terrein met name " De Losserhof " ziet er steeds verwaarloosder uit o.a grote gaten in het wegdek, 
kapotte en uitgedroogde bloembakken langs de weg. Afgekeurde speeltoestellen worden maar niet 
gerepareerd en ook niet opgeruimd. Op de groep van onze dochter is al meerdere keren de 
legionellabacterie aangetroffen, worden hier wel voldoende maatregelen tegen getroffen? 

 Hij is stupide en de zoveelste overbodige enquête waar niets mee word gedaan. 

 hoop dat t contact tussen verzorging en familie zo blijft als het altijd al geweest is! Respect voor deze 
mensen! 

 Hopen op een gezonde en swingende organisatie die open staat voor inspraak. 

 iets meer inzetten voor het doelgroep 
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 Ik ben niet echt tevreden over de Twentse zorgcentra er is ons veel belooft voor dat ons kind er kwam 
wonen en er klopt bijna niks van Tsja bezuinigingen wordt er geroepen. Maar ik schrijf veel dingen toe 
aan mismanagement. Eerst gooien het personeel eruit want het zou niet goed lopen binnen het 
personeel. Daar komen er dan minder voor terug. Personeel krijgt geen vaste contracten te weinig uren 
dus goed personeel is zo weer weg. Zowel op de groep als op dagbesteding. Dus er staan al een hele 
tijd vacatures open. Terwijl mensen niet weg willen maar moeten omdat ze geen vast contract krijgen. 
Waardoor het personeel wat overblijft de druk niet aan kan. Nou sorry hoor ik baal hier ontzettend van 
de cliënten lijden hieronder. Ik wou dat er ook eens over gedacht werd wat als uw eigen kind er zou 
zitten. De mensen die bij jullie werken zorgen voor onze kinderen en dat doen ze heel goed. Maar wat 
krijgen ze ervoor terug weinig. Dan ga je op gesprek omdat je het er niet mee eens bent. Dan wordt je 
behandeld als een dom blondje die er niks van snapt. het enige wat ik te horen krijg zijn leugens zodat 
ik ophoudt met zeuren, jammer nou is het zo'n mooie instelling en het personeel is zo goed maar 
verder ben ik niet zo tevreden. Alles duurt zo lang, zelfs het maken van een afspraak in het ziekenhuis 
na drie weken heb ik het maar zelf geregeld en dat was binnen een uur klaar. Mijn huisarts regelt het 
ook binnen een dag en die heeft ook veel patiënten dus waar is het probleem. Ik vind de communicatie 
ook heel slecht van hogerhand je moet eerst alles lezen in de krant of je hoort het op tv oost en later 
pas van hogerhand dat is toch raar je hoort toch eerst van de Twentse zorgcentra wat te horen en dan 
pas in de krant of op de radio heel vreemd. Mijn kind zit daar dus ik wil belangrijk nieuws van hen horen 
niet van de krant of radio. Ik heb zelfs al op het punt gestaan om mijn kind er weg te halen vanwege 
communicatie het is toch raar om een overlijdens geval in verdachte omstandigheden na twee weken 
op tv oost te lezen in plaats het van de Twentse zorgcentra te horen ook al kun je niet alles melden 
vanwege onderzoek. Dat snap ik ook wel maar ik had op zijn minst een berichtje van hen verwacht. 
Hebben ze wat te verbergen? Ik hoorde afgelopen woensdag dat de directeur weg ging omdat iemand 
het had gelezen op tv oost en drie dagen later krijg je een nieuwsbrief en Ohh wat zijn we weer snel. 
Dit is mijn ogen geen sterk 

 Ik ben niet tevreden. De woongroep is te groot en te verschillende cliënten met een eigen zorgvraag 
waar geen gehoor aan kan worden gegeven. Geen tijd voor individuele uitjes/ bezigheid met cliënten of 
voor groepsuitjes. Wisselend personeel, door ziekte oa. werkdruk? dagbesteding moet nu toch eens 
nodig vernieuwd worden. Ook de privacy van de cliënt is slecht door verouderde woonlocatie. 
Slaapkamer te klein, geen eigen zit plek. één douche/ bad ruimte voor teveel cliënten. Airco niet 
aanwezig! we leven in 2017....In korte tijd te vaak wisseling van orthopedagoog. Wel mijn 
complimenten voor het personeel op de groep om met deze werkdruk positief te blijven. Ook dat ze 
meer dan 100%inzet tonen om de cliënten te geven wat ze nodig hebben. Natje droogje en lichamelijke 
verzorging. Voor de rest is geen tijd! 

 Ik denk dat er betrokkenheid van "bovenaf" naar de werkvloer beter zou kunnen. 

 Ik heb over de zorg en welzijn van mijn zoon geen commentaar. Echter op ander gebied, wat de 
financiën betreft, zou ik het prettig vinden als de factuur wat gedetailleerder omschreven zou worden, 
zeker als er een uitgave is onder een bepaald nummer. Ook is er onlangs gevraagd om een 
automatische incasso. Daar begin ik absoluut niet aan, want ik moet het e.e.a. aan de rechter kunnen 
overleggen en voor mezelf alles kunnen controleren. 

 Ik hoop dat de zorg goed blijft en dat mijn familielid zich er op de plaats voelt. 

 Ik hoop dat met mijn opmerkingen wat wordt gedaan en dat de communicatie verbeterd. 

 Ik ken veel waarde toe aan het proces van versterken. Het zal zeker nog veel tijd en energie vragen om 
verbinding te maken in de driehoek. Als dit lukt dan ben ik er van overtuigd dat dit bij zal dragen aan 
een goed leven voor de bewoner en mooi werk voor de medewerker. We moeten vooral niet denken 
dat we er al zijn, maar ons blijven inzetten voor het beste resultaat: veel blije mensen! 

 Ik kom graag eens op gesprek en leg u dan alles uit wat er mis is. Ik praat en denk hier niet alleen zo 
over, heb ouders achter me staan. Er heerst een angst/cultuur binnen het Bouwhuis men praat met 
meel in de mond bij medewerkers en verzorgers. U mag weten wie ik ben, (- naam en contactgegevens 
bekend bij Facit - ) 

 Ik mis vragen over de organisatie 

 Ik vind het heel erg jammer dat het administratieve niet meer geheel door De Twentse Zorgcentra 
wordt afgewikkeld 

 Ik vindt het erg dat, met name in de zorginstellingen en zeker de Twentse Zorgcentra, zoveel geld gaat 
naar interim-bestuurders en managers geld dat anders de werkvloer ten goede zou komen. 

 Ik vraag me echt af welke gevolgtrekkingen er gemaakt kunnen worden op basis van deze vragen en 
antwoorden, anders dan dat ik zeer ontevreden ben over de laatste pogingen om STERK te 
implementeren. 

 Ik wil alleen nog kwijt dat ik vindt, dat de werkdruk erg groot is, en het salaris mijns inziens wel wat 
royaler zou mogen zijn! 

 ik zou soms meer actie willen in de zin van.....als er iets niet lekker loopt of er is bv een mankement 
aan de rolstoel of ons kind voelt zich niet goed...dat er dan net zo snel wordt gereageerd op het 
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"probleem" alsof het je eigen kind is...er wordt me toch net te vaak afgewacht....er wordt wel iets 
geconstateerd maar niet iedereen onderneemt gelijk actie. voorbeeld....(zaterdag) de band van de 
rolstoel is leeg....maandag zal de technische dienst er naar kijken....een rolstoel zijn de benen van onze 
zoon, dat kan niet wachten! Er moet bv een goede pomp op de groep zijn. of: 2x constatering 
krentenbaard...de derde persoon onderneemt neemt pas actie en omdat het weekend er tussen zit 
duurt het weer langer met de medicatie. 

 ja, ik hoop dat ze hier echt iets aan gaan doen 

 Ja, mijn eerst reactie bij krijgen van dit formulier, weer een, kost handen vol geld en wat is het resultaat 
voor mijn broer? Alweer een bestuurslid op non actief en nieuwe binnen de muren, wat is er een geld 
verspild. Als er wordt verandert waarom niet geleidelijk en eerst goed onderzoeken. Voor mijn gevoel 
gaat het alleen om hoe kan ik met minder geld uitgeven en kun je er toch nog een mooi cadeautje van 
maken. 

 Ja. als een ouder een kind graag naar een andere woonvorm wil hebben, kan dit dan niet wat sneller. 
Als dit vanuit de instelling gaat dan kan het wel heel snel. dit vind ik heeeeel vreemd. 

 Laat de verzorgers de handen aan het bed en aan cliënt kunnen besteden zonder alle geneuzel over 
pop plannen, jaarbegroting, etc. te moeten doen. Als dit soort dingen voor cliënt niet nodig zijn, verlicht 
dit dan ook niet 

 M.b.t. mijn broer, bewoner van de Twentse Zorgcentra, ben ik erg onder de indruk van de moeite die 
men doet voor zijn welbevinden. Echter, door regels van 'bovenaf' (ook van rechtswege!) zijn zij, en wij 
als familie, vaak beperkt in de manier van aanpak die ons goeddunkt. 

 meer aandacht voor het invoeren van het digitaal dossier. Zodat je als wettelijke vertegenwoordiger 
online kunt mee kijken 

 Mijn leven en Caren werkt langs elkaar en wordt nog niet optimaal gebruikt. 

 Minder vergaderen en meer op de werkvloer komen bovendien niet roepen op voorhand dat een 
project toch wel vast zal lopen en we dan opnieuw de zaken gaan bekijken, is gewoon een heel slecht 
gemanagede organisatie met heel heel veel kwaliteitskosten. Er is helaas geen alternatief 

 misschien een vrijwilliger die met de cliënt gaat fietsen of wandelen? 

 Mogelijkheid tot geven toelichting ontbreekt door anonimiteit 

 Momenteel gaat er veel (teveel m.i.) tijd en aandacht naar de licht verstandelijk gehandicapten met 
gedragsproblemen. Daardoor komen de ernstig meervoudig gehandicapten in de knel. Daar is niet veel 
aandacht voor. 

 NA LEVEN VAN GEMAAKTE AFSPRAKEN MOET EEN AANDACHTS PUNT BLIJVEN. 

 Na meerdere keren aangegeven te hebben dat cliënt geholpen moet worden met tanden poetsen, eten 
klaar maken en er ook bij zitten (i.v.m. verslikken) gebeurde dat maar niet. jarenlang een punt bij de 
POP, gebeurde niets mee. Cliënt heeft een ongeremd gedrag i.v.m. met eten en drinken en ondanks 
heel veel waarschuwingen van onze kant nu een overgewicht van 10 kilo. 

 Nog even mijn mening over sterk en de invulling van sommige dingen op een groep. De invoering van 
STERK werd ingeluid onder het motto iedereen mag meepraten en vervolgens wordt alles wat op de 
informatie avonden is gezegd en voorgesteld afgewezen en de leiding gaat gewoon verder met wat ze 
toch van plan waren om te doen. In 1 van de avonden in Almelo kwam het geheel over iets dat moest 
en zou gebeuren en wij Ouders/familie en/of verzorgers hebben daar niets over in te brengen, met 
zinnen als "ik ga dit niet doen" en "wij gaan die kosten niet betalen". Kwam bij mij over als arrogant en 
niet voor rede vatbaar. Over sommige voorvallen binnen een woongroep waarop de leiding de familie 
moet verzoeken om dingen te laten gebeuren zegt mij genoeg dat zelfs de begeleiders soms zich zelf 
maar moeten redden en het wel wezen van de cliënt niet goed worden behartig 

 Ook deze vragenlijst is weer een duur project en wat waarschijnlijk geen meerwaarde heeft voor de 
zorg van de cliënt. Dus minder projecten, minder werkgroepen, minder managers MEER ZORG. 

 Openheid is een groot goed, wees als organisatie daar dan ook een voortrekker in. Op 
communicatiegebied is er nog veel winst te behalen voor de organisatie. 

 Openheid, transparantie en doen! Plattere organisatie en luisteren naar voogden/ouders en 
medewerkers op de werkvloer. 

 Opmerkingen genoeg lijkt me. 

 Over het algemeen zeer tevreden, alleen een opmerking over de het aantreffen van het paviljoen. 
Soms ziet het er niet schoon uit. Maar omdat men soms met onvoldoende groepsleiding werkt, hier ook 
weer begrip voor. 

 Schandalig dat er op de tuin en het slapen op de groep bezuinigt wordt. Denk erover om mijn kind weg 
te halen. Momenteel raad ik jullie niet aan. Gewoon een fout beleid 

 Sterk weg........terug naar de oude formule.....geeft meer structuur en zekerheid voor zowel teams als 
bewoners. 

 s.v.p. communicatie verbeteren 

 Teams zijn niet voldoende gesteund en geschoold om volledig zelf organiserend te zijn. Personeel is 
opgeleid voor verpleger, verzorger en begeleider, niet voor boekhouder en klusjesman. Teams moeten 
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er veel taken bij doen en hebben er geen tijd en personeel bijgekregen. Ze lopen voortdurend achter de 
feiten aan wat ze erg frustrerend vinden. Mede daardoor is het ziekteverzuim erg hoog. Meer dan de 
helft van het huidige vaste team en dat vind in erg verontrustend. 

 terugkeer van de cliëntgeld administratie naar het Bouwhuis. Meer zeggenschap geven verantwoording 
leggen bij ouders en naaste verwanten boven die van een bewindvoerder. 

 Twee opmerkingen:1. Ik heb nog een opmerking over het begrip 'eigen regie'. Er wordt veel gesproken 
over eigen regie en eigen zeggenschap. Het is, zoals ik bij de positieve punten heb genoemd, een 
groot goed dat wordt gekeken naar de persoon en wat die wil / nodig heeft. Maar: veel bewoners van 
DTZC, in ieder geval mijn verwante, is zodanig gehandicapt dat zij zeer beperkt eigen regie / 
zeggenschap kan hebben. Zij heeft daar heel veel ondersteuning bij nodig, en kan dan nog slechts 
beperkte regie en zeggenschap hebben. De woorden eigen regie en zeggenschap lijken te verbloemen 
hoe kwetsbaar bepaalde bewoners zijn.2. Wat ik opmerkelijk vind is dat zowel de bewindvoerder als 
mentor van mijn verwante deze vragenlijst hebben gekregen. Dus voor 1 persoon worden er 2 lijsten 
ingevuld. dat zal niet voor iedereen zo zijn? Ik heb ernaar gevraagd bij Facit, zij hebben gezegd dat de 
deelnemerslijst is aangeleverd door DTZC, en we het gewoon beide kunnen invullen. Geeft dat niet een 
bepaalde vertekening van de resultaten? 

 Van 'hogerhand' worden dikwijls maatregelen getroffen die niet in het belang zijn van de 
cliënten!(kostenbesparing?) 

 Veel zorg en onderhoud moet gedaan worden uit de budgetten van de groep. Verouderde woning waar 
veel tuin, bestratingsonderhoud, verouderde of kapotte speeltoestellen en woningonderhoud is. Dit kan 
onmogelijk uit eigen budget. Daarentegen wel geld vrij maken voor opvang van jongeren met 
psychische problematiek. Gehandicapten is een zeer kwetsbare groep. Dat is toch de eerste insteek 
van de TZC? 

 Volgende keer meer input, dan meer ervaring en inzicht met de zorg die geboden is. 

 Vorig jaar is er tussen verzorgende en de leiding van de zorginstelling een groot conflict geweest en 
daar zijn de verzorgende en de familie van de bewoners erg slecht behandeld en dan druk ik mij nog 
netjes uit. 

 WIJ WAREN ZEER POSITIEF OVER STERK HELAAS ZIJN WE IN MIDDELS ZEER 
TELEURGESTELD.WIJ HADDEN HIER MEER VAN VERWACHT. HELAAS 

 Wij zien allerlei "oplossingen" (huisvesting, begeleiding, dagbesteding) die de Twentse Zorgcentra 
onwaardig zijn en de organisatie schreeuwt om een inhaalslag met visie en sturing van bovenaf, wat er 
nu volledig aan ontbreek 

 Wil nog graag meegeven dat ik de bezetting op de groep zeer minimaal vind. Kwaliteit van zorg komt 
op sommige momenten echt onder druk te staan. 

 Zie graag het verslag via DTZ t.z.t. tegemoet. 

 Zoals hiervoor al beschreven, ik vind dat er te veel goed opgeleid personeel wordt ingeruild voor 
mensen die het nog moeten leren. Vooral in "zware groepen" komen de bewoners zo te kort. Iedereen 
moet een kans krijgen om "het vak" te leren, maar niet zonder het goed opgeleide en gekwalificeerde 
personeel. Nu wordt (in mijn ogen) een te grote verantwoordelijkheid op mensen gelegd die het 
eigenlijk nog niet kunnen. En zo doe je de bewoners te kort! Zij krijgen niet de ondersteuning en 
begeleiding die ze zouden moeten krijgen. Iedere keer weer andere mensen, iedere keer weer mensen 
die het wiel moeten uitvinden en wie wordt daar de dupe van?! Mijn broer! En hij vast niet alleen! Zorg 
dat geld naar de bewoners gaat en niet naar bestuurders of overhead. Stop met bezuinigen, het lukt in 
de verpleeghuizen ook om extra geld te krijgen, zou toch ook naar de gehandicaptenzorg moeten 
kunnen gaan. En ondanks dat, het personeel doet z'n uiterste best en aan hen ligt het niet. Veel succes 
met het verbeteren van de zorg. Neem alstublieft meer gediplomeerden aan en laat hen het goede 
werk doen! Zorg voor stabiliteit!!! 

 Zoals u ziet zijn er nogal wat verbeterpunten opgenoemd. Hoe vaak wij als ouders en personeel 
gezegd is: laat het management eens minstens een week op de werkvloer van de MCG groep 
meedraaien. Ik ben benieuwd of dit werkelijk opgepakt wordt of dat het wel weer genoteerd wordt en er 
verder niets meegedaan wordt. Sorry dat dit nogal negatief klinkt maar ik heb al veel ergernissen en 
teleurstellingen achter rug. 

 Zonder te oordelen meen ik dat er onvoldoende wordt gepresteerd, of op de verkeerde manier. Er 
wordt onvoldoende nagedacht over perspectieven en gevolgen van besluiten. Hoe is het mogelijk dat 
de huidige financiële situatie zo zorgwekkend is zoals die nu is. Hier is veel te laat op geanticipeerd. 
Het huisvestingsbeleid moet duidelijk onder de loep!!De persoonlijke aandacht voor cliënten staat geen 
verdere verschraling toe. 

 Zorg voor mijn dochter is prima, aan organisatie rondom alles valt nog veel te verbeteren. 

 Zou graag willen dat communicatie /datums enz. doorgeven beter/vanzelfsprekend worden. Er moeten 
naar mijn idee 2 personen zijn die deze taak op zich nemen zodat iedereen op tijd een mail krijgt en je 
er niet zelf achteraan hoeft. 
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Uitkomsten Extra vragen Medewerkers 

De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd.  
 
Vraag 1 ging over het Werken vanuit de driehoek. 
 
De vraag hierover werd ingeleid met de volgende tekst 
 

Werken vanuit de driehoek 

Binnen de Twentse Zorgcentra werken we toe naar “Samen Sterk”. Dit betekent meer regie bij de cliënt en 

bij de medewerker op de werkvloer. Om dit te realiseren wordt er steeds meer vanuit de driehoek gewerkt. 

Nu we 2,5 jaar onderweg zijn met deze manier van werken rijst de vraag waar wij staan? We zijn benieuwd 

naar jouw ervaringen met het werken in de driehoek en de goede gesprekken. Leidt deze werkwijze naar 

jouw idee inderdaad tot meer eigen regie? Hoe bevalt deze manier van werken? In welke mate voel jij je 

betrokken bij het realiseren van versterken en het werken in de driehoek?  

 
Vervolgens werd aan de medewerkers gevraagd: 
 
Hoe ervaar je dit alles?  
 
Daarop kwam de volgende antwoorden: 
 
Positief 
 

 Bij mij op de groep heeft het positief uitgepakt 

 Bij ons op de groep goed 

 Bij ons op de groep is het een tijd lang erg onrustig geweest, geen stabiel team en veel escalaties. Op 
dit moment zijn we redelijk stabiel en hebben de taken op orde 

 De driehoek is een meerwaarde. De oude structuur wordt doorbroken! Dat ook ouders meer betrokken 
worden/zijn dat is fijn voor de cliënt. Ik ervaar dit dan ook als zeer positief 

 De samen sterk wat de cliënten betreft vind ik een vooruit gang, het is mooi om te zien dat alle 
disciplines hier actief in mee werken. Ook ouders vinden deze transparantie ook fijn. Het werken met 
mijn leven maakt dit alles ook mogelijk geweldig computer programma 

 Deze manier van werken doen wij al zeker 10 jaar. ( komen van Stichting Philadelphia Zorg). Je hebt 
veel meer de regie in eigen handen. Wij zijn een zeer zelfsturende tra. En dit werkt uitstekend. 

 Dit bevalt me heel erg goed, hierdoor heeft de cliënt meer eigen regie. De POP gesprekken kostte ons 
veel tijd om voor te bereiden en daarna uit te werken. Nu we het "mijn leven" gesprek hebben gaat het 
om de cliënt. Wij moeten als team nog wel een manier gaan bedenken om iedereen in de driehoek 
compleet te krijgen. 

 Er is niet veel veranderd op mijn werkplekken. ik moet zeggen dat ik van mening ben dat ik het principe 
van werken vanuit de driehoek ook voordien al voldoende toepaste in mijn werkzaamheden. je hebt 
elkaar nodig wanneer je wat wilt bereiken er word meer overlegd met verwanten en familie. we kunnen 
zelf ook meer beslissen als team. ik vind het erg prettig 

 Erg prettig. Wellicht iets meer coaching. Maar dat kan ook aan onze coach liggen... 

 Ervaringen zijn vrij goed. Wel is het voor sommige cliënten moeilijk om eigen regie te pakken omdat ze 
de gevolgen niet kunnen overzien. Vooral LVG-groep zie je problemen. Minder kaders, lijntje met cliënt 
wordt slechter doordat ze zelf de regie bepalen. Doordat er meer inspraak is en meer overleg met cliënt 
brengt dit vaak ook onrust met zich mee omdat de dingen gezien vanuit de cliënt te langzaam gaan. BV 
nieuwbouw. 

 Goed, wij doen ons best hier erg mee. 

 Het is fantastisch om zelf organiserend te zijn als team. Wij hebben het afgelopen jaar goede resultaten 
behaald (financieel gezond). Geeft een super goed gevoel. De waardering daarvoor is niet merkbaar. 
Dat is heel jammer. We moeten als team vechten voor de eigen regie en zeggenschap. Wat we merken 
is dat veel medewerkers in de organisatie nog niet zo ver zijn. Er wordt nog veel vanuit de oud 
hiërarchische lijn Gecommuniceerd. Dat zijn veelal de mensen die voordat Sterk werd doorgevoerd een 
leidinggevende functie hadden. Deze mensen staan vaak de nieuwe manier van werken in de weg. 
Teams krijgen bijna geen kans om zelfsturend te zijn. In ons team hebben we een uitspraak hoe wij het 
Sterk project beleven en die zin gebruiken we vaak: " er is ons een speeltuin belooft en we mogen 
alleen in de zandbak spelen". Werken vanuit de driehoek is heel efficiënt. Werk super goed! 

 Ik ben erg enthousiast over sterk, de driehoek ervaar ik als verbetering. 
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 Ik ben erg trots op ons team van de Oldenhof 6-8. We zijn zo goed als een zelf draaiende groep die 
alles zelf oppakt en / of overlegd met personeel en betrokkenen van de bewoner. Ik steun daarin waar 
nodig is. We komen er als team altijd wel uit 

 Ik ben zelf geen persoonlijk begeleider de "echte" gesprekken met ouders erbij voer ik niet. Ik merk wel 
op de werkvloer dat er nu wel meer naar de cliënt zelf gekeken word. En meer dingen geprobeerd 
worden. Personeel wat al aantal jaar op de zelfde groep werken leren ook op een andere manier te 
kijken, ze worden bewuste van bepaalde handelingen wat al een aantal vast stond en nu wel veranderd 
word. 

 Ik ervaar dit op zich wel positief aangezien je zo ook zelf meer dingen leert, maar als ik er meer 
verbetering inzie niet 

 Ik ervaar dit positief 

 Ik ervaar het als erg positief, cliënten hebben meer regie, ouders/verwanten worden nog meer 
betrokken bij de zorg, maar ook bij het draaien van onze groep. We zijn 1 van de koplopers en daar 
hebben wij wel profijt van gehad! Helaas zijn nog aardig wat disciplines nog lang niet zover dat ze echt 
zelfsturend zijn en erg aan het zoeken zijn aan hun kaders, wat weer belemmerd kan werken.. wij 
hebben ook wel erg geluk gehad met onze coach, die heeft ons ook al veel eerder voor het sterk traject 
"losjes" gelaten en daar hebben wij behoorlijk van kunnen profiteren toen we eenmaal met het sterk 
traject mochten beginnen. 

 Ik ervaar het als erg prettig 

 Ik ervaar het proces zeer positief. Samenwerken in de driehoek zorgt voor een optimale manier van 
werken. 

 Ik heb dit als zeer prettig ervaren vooral ook met familie en de medezeggenschap van onze bewoners 

 Ik heb een ontzettende leuke baan en hele leuke collega’s! Ik heb jaren lang voor een andere 
organisatie gewerkt maar ik ben super trots dat ik bij de Twentse zorg centra hoor. Deze stichting past 
beter bij mij 

 Ik vind het wel heel goed dat er meer samen word gedaan en dat ouders ook bij alles betrokken 
worden. 

 Ik vond het heel prettig om er mee bezig te zijn. Dit gaf voor de groep wel verdieping. Het is erg jammer 
dat het i.v.m. bezuinigingen nu weer stop is gezet. 

 In het begin was het erg onduidelijk. Vooral omdat er zo veel mails over binnen kwamen. Nu we er 
éénmaal mee werken begint het steeds leuker en makkelijker mee te werken. Het leidt in mijn ogen 
zeker tot meer regie. Wij zijn als begeleiders goed betrokken binnen de driehoek, het ligt er ook aan 
hoe je er zelf mee om gaat. 

 In het begin was het wennen. Maar na de Triple-C cursus is om team veranderd en staan we samen 
sterk en zoeken we samen naar oplossingen 

 Meer begrip meer zeggenschap van de cliënt goede afspraken maken met elkaar, op een lijn zitten. 
Duidelijkheid als team is beter. Vooral voor de cliënt waar het tenslotte om gaat. 

 mij bevalt het werken naar de nieuwe werkwijze erg goed, het past bij me en ik voel me erg betrokken. 
Het heeft me "wijzer" gemaakt. Ik vind mijn werk interessanter dan ooit. Ik merk wel dat je weerstand 
voelt bij collega's en wettelijk vertegenwoordigers bij wie dit niet "past". het is geen vrije keuze, je moet 
mee met deze werkwijze 

 Mooie manier van werken, mits alle onderdelen rond de cliënt (therapeuten, wonen, dagbesteding, 
familie etc.) hier ook intensief mee bezig zijn. Anders werkt het niet. 

 Na de draai te moeten vinden gaat het goed ouderavonden gepland. Vaak en veel contact met familie 
en meer luisteren naar wensen van de cliënten 

 Omdat wij als team goed op elkaar ingespeeld zijn en de taken goed verdeeld hebben gaat het goed. 
Wettelijk vertegenwoordigers moesten in het begin erg wennen omdat we meer de samenwerking 
opzochten maar dit gaat steeds beter. 

 Op een andere groep heb ik er goede ervaringen mee. Ik denk zelf dat mijn leven beter gaat helpen op 
de huidige groep. Vertegenwoordigers kunnen mee kijken en zijn op de hoogte. 

 Perfect, geeft huiselijk gevoel. Veel zelf organiseren maakt het team verantwoordelijk 

 Positief ouders zijn meer betrokken we kunnen met elkaar veel voor elkaar betekenen. 

 Positief, alleen moet het wel werkbaar blijven, en reëel en haalbaar, goede communicatie is belangrijk 
hiervoor... 

 positief. er wordt minder gekeken naar het verleden en meer naar de behoeftes en wensen van de 
cliënt op dit moment. Er worden kleinere doelen opgesteld, dit zorgt voor duidelijkheid, vergroot de 
haalbaarheid van het doel, doelen blijven actueel, het team is meer betrokken doordat er in het goede 
gesprek minder papierwerk hoeft te worden doorgespit, krijg je andere gesprekken. meer ruimte voor 
inbreng wett. vertegenwoordiger. 

 Prima 3x 
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 Prima, eigen regie twijfel ik nog wel eens over. Verder werk ik pas een jaar op de groep en deze groep 
was al versterkt 

 Redelijk 

 Tot nu toe prima. 

 Vernieuwend 

 wel oké zo doorgaan. 

 wij waren als team al positief bezig om zoveel mogelijk de regie te pakken. Onze versterker en coach 
zijn hier zeker steunend in geweest 

 Zeer positief 
 
Opmerkingen die minder positief zijn, het onderwerp van twee kanten belichten en/of tips/vragen 
bevatten: 
 

 meer regie vanuit cliënt vind ik positief, dat gaat goed. Meer regie voor de medewerker is ook fijn, het 
vertrouwen krijgen om te handelen. Alleen is het nog soms bij belangrijke punten moeilijk om een 
knoop door te hakken, daar lopen we in vast. welke kant gaan we op met het team, visie\ financiën. 

 Wij zijn niet officieel versterkt. We hadden daar ook niet echt behoefte aan. Wij zijn al erg zelfsturend, 
draaien als team goed, er is bijna geen ziekte, onze cliënten doen het goed, financieel doen we het 
goed. Wij sturen continu bij. We hebben 2 PBers die een goede kijk hebben op alle facetten in de zorg, 
financieel, rooster technisch en zij kijken altijd met een kritische blik en kijken waar het beter kan. We 
sturen op kwaliteit, goede zorg, tevreden cliënten, rust en activiteit, duidelijkheid, hygiëne, een gezellige 
en veilige woning, financieel gezond staan, een mooie en schone woning, een goede samenwerking, 
tevreden cliëntvertegenwoordigers (al kun je het sommigen nooit naar de zin maken).Ik heb altijd het 
gevoel gehad dat je 2 soorten wettelijk vertegenwoordigers hebt: de "makkelijke" die blij zijn dat hun 
kind/broer/zus gelukkig is, fijn woont en werkt, tevreden is over de zorg en de groepsleiding respecteert 
en vertrouwd. En de "moeilijke" die (te) kritisch zijn, vaak ontevreden, wantrouwend, onredelijk, 
veeleisend, vindt dat de groepsleiding moet doen wat zij willen, want het is hun kind. Met deze laatste 
wettelijk vertegenwoordigers is het moeilijk om goed in gesprek te gaan, omdat zij niet denken vanuit 
kun kind/broer/zus, maar vanuit dat wat zij zelf willen/voor ogen hebben. Heb je collega's of PBers die 
niet zo stevig in hun schoenen staan, dan krijgen deze ouders de overhand/regie. Terwijl juist dàt niet 
de essentie is van het goede gesprek en meer regie bij de cliënt en de medewerker. Het idee van het 
goede leven, mooi werk en financieel gezond vind ik super, maar ik denk dat heel veel teams er nog 
niet klaar voor waren. 

 *Merk zelf dat ik als pb-er de wettelijke vertegenwoordiger er nog meer mag bij betrekken, de 
wisselwerking is er nog niet geheel. *Cliënten worden meer betrokken dit is echter niet altijd wenselijk. 
Soms zelfs verwarrend voor de cliënt. *Wat belangrijk is maar dat is het altijd m.i. geweest dat er met 
respect met cliënten wordt omgegaan & dat het heel belangrijk is dat zij gezien en gehoord worden. 

 1 van de eerste groepen die versterkt zijn. Was zoeken, intensief, heeft veel gebracht, maar is niet 
helemaal uit de verf gekomen. Na het traject, wat dingen opgepakt, maar niet iedereen heeft de manier 
van werken zich eigen gemaakt en kunnen maken (continu doorlopend proces, waar aandacht aan 
moet worden besteed). Op dit moment weinig van over i.v.m. geheel nieuw team. De manier van 
werken bevalt wel, maar wordt nog niet veel toegepast. Continue coaching, training en begeleiding is 
hiervoor nodig, zeker als er telkens weer nieuwe mensen in het team komen. 

 Aan de ene kant wordt eraan gewerkt en zie je resultaten. We gaan meer het gesprek aan met 
verwanten en hier kunnen mooie dingen uitkomen. Aan de andere kant loop ik er tegenaan dag er 
vervolgens gebrek is aan tijd/geld om het uit te kunnen voeren 

 Aangezien ik nog niet zo lang werk binnen de Twentse Zorgcentra. Heb ik ook nog niet heel veel 
hiervan mee gekregen. Wat ik tot nu toe heb gezien. Begrijp en snap ik het idee erachter wel. En vind 
ik het een heel mooi plan. Dat er dus meer regie bij de cliënten komt, en bij de werknemers, en de 
ouders/voogd van. Zo kun je inderdaad wel heel veel dingen mogelijk maken. Die anders door een 
ander beoordeeld, misschien had moeten worden. Wat ik daarnaast merk. Is dat de werknemers 
hierdoor veel meer taken erbij krijgen. En heel veel dingen zelf moeten doen. Binnen de uren die zij 
werken. Wat in mijn ogen dan weer ten koste gaat van de cliënt. Het papierwerk erom heen. Wat dat 
betreft was het wel fijner geweest als dat door een ander geregeld had kunnen worden. Zodat wij als 
werknemer onze tijd goed aan de cliënt kunnen besteden. 

 Al mooie dingen bereikt, maar nog veel te doen. Nog volop in ontwikkeling 

 Als een grote flop 

 Als een heftig proces. 

 Als een relatieve nieuwkomer. Wel valt de zelfstandigheid van het team mij op. We kunnen de zorg zo 
leveren zoals dat voor onze bewoners en onszelf het beste werkt. Dit is in mijn ogen zoals de zorg 
hoort, ware het niet dat mijn team veel onverwachte tegenslagen en uitdagingen te maken heeft gehad. 
In tijden van een dergelijke ''crisis'' is meer externe sturing gewenst. Een schaalindeling die aangeeft in 
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welke mate een team zelfstandig kan functioneren en welke mate van ondersteuning het nodig heeft 
zou een optie kunnen zijn. Zelf voel ik mij in beperkte mate betrokken in de driehoek. Op de werkvloer 
heerst wel en open en nieuwsgierige sfeer. Hoewel ik deel aan neem, voel ik mij doorgaans overal een 
buitenstaander, dus mijn oordeel is in deze verwaarloosbaar. 

 Als groep zijnde zijn we niet versterkt maar ik ben van mening dat een goede verhouding van de 
driehoek altijd bij jezelf begint en dat je als begeleiders open moet staan voor anderen. Daar waar dat 
niet is moeten er eens stevige gesprekken plaats vinden. 

 Als niet passend voor betreffende doelgroep 

 Als team hebben we extra taken gekregen die ten koste gaan van de zorg aan cliënten. 

 Als team net begonnen met het versterken, wat we eigenlijk voor mijn gevoel al zijn en al jaren doen. 
Voor ons team haast onzinnig om hier veel tijd/energie in te stoppen, en nu wordt het ook nog stil 
gezet, vanwege financiële problemen. Er wordt binnen deze organisatie te vaak een project gestart, 
wat uiteindelijk alleen maar geld kost, zonder daar de voordelen van op te doen. Of er blijkt dat toch 
iets niet werkt en het wordt weer teruggedraaid. We komen als organisatie veelal met iets wat binnen 
organisaties al lang is uitgetest of geprobeerd of waar ze binnen andere organisaties al lang mee 
werken. Voor mijn gevoel kachelen we overal maar een beetje achteraan. 

 Als team niet gestart met STERK. Maar wel met een coach die toch heel anders betrokken is dan een 
teamleider Het voelt alsof je als team in het diepe gegooid wordt en er ineens allerlei 
verantwoordelijkheden bij komen waar je niet fatsoenlijk in geschoold wordt. Daarnaast zie je geen 
extra tijd voor je extra taken en geen extra loon voor je extra verantwoordelijkheden. Als met al vind ik 
het totaal geen positieve verandering en al helemaal niet de manier waarop dit allemaal ingevoerd is. 

 Als teleurstellend, vol goede moed aan STERK begonnen maar door de huidige financiële situatie van 
DTZC wordt dit traject nog maar erg sterk vermagert aangeboden, jammer! Terwijl wij als team zeer 
positieve ontwikkelingen maakten. 

 Ben er nog maar net, is nog veel winst te behalen op locatie. Ook mede door generatie verschil en toch 
stukje hospitalisering wat bewoners hebben maar ook hoe ouders/verwanten het jaren hebben ervaren. 

 best lastig. ik denk dat de cliënten over het algemeen wel wat meer eigen regie hebben gekregen, al 
denk ik dat wij ze voordien ook al best heel erg betrokken bij hun eigen zorg doordat we 
oplossingsgericht werken. wat betreft de samenwerking met de ouders is er niet zo veel verandert. De 
betrokken ouders zijn dit nog steeds en de niet betrokken ouders ook. Wat wel lastig is, is dat er een 
aantal cliënten zeggen dat ze het ene willen maar het andere bedoelen, of de gevolgen niet goed 
kunnen overzien. Het kot dan nog wel eens voor dat hu keuze teruggedraaid moet worden wat zij niet 
fijn vinden of ze lopen spanning op. Aan de andere kant komen er daardoor soms dingen tot stand 
waarvoor je ze eerder geen ruimte gaf. Balans blijven zoeken met elkaar hierin is belangrijk. 

 Bij de LVB cliënt is eigen regie erg mooi, maar vanuit praktijk vaak niet haalbaar. We lopen hier 
gigantisch tegenaan. Samen regie is een betere aanpak. 

 Bij de vorige vraag heb ik al een deel van bovenstaande vraag beantwoord. Ik ervaar niet dat er sinds 
de invoering van 'Samen Sterk' een verbetering heeft plaats gevonden, juist niet. De nieuwe manier 
van werken is door management zo slecht ingevoerd, werkvloer is er (bijna) niet bij betrokken. Opeens 
moest alles door de groepen zelf gedaan worden, het doel vanuit de driehoek werken is daardoor niet 
uit de verf gekomen. Theoretisch goed uitgedacht maar in de praktijk slecht uitgerold. Hierdoor ontstaat 
gebrek aan betrokkenheid en dus motivatie en dat is de basis voor het werken met cliënten. Het leidt 
wel tot meer eigen regie maar de middelen zijn te beperkt om het goed uit te werken. De extra vrij 
gekomen middelen zijn ingezet voor coaches en versterkers waar wij geen (versterkers) en beperkt 
(coach) gebruik van maken. Die behoefte ligt er bij ons niet omdat wij voldoende ervaring hebben maar 
de extra middelen voor ons team zijn te beperkt om alles goed te kunnen uitvoeren. 

 Bij ons is er zoveel bedrijvigheid dat het onmogelijk is om zelf sturend te zijn, komt zoveel werk op ons 
af waar we helemaal geen tot weinig tijd voor hebben. 

 Binnen ons team waren wij denk ik al veel bezig met zeggenschap voor onze cliënten, worden ouders, 
wettelijk vertegenwoordigers in veel zaken wel betrokken maar zien zij toch vaak de punten van uit hun 
eigen kind of /en cliënt en zie je als team toch het grotere geheel. Mijn leven kan in sommige situaties 
ook heel confronterend zijn, als ouders alles lezen terwijl we altijd heel open in informatie vertrekking 
zijn geweest. Het is een nobel streven maar voor sommige zaken is het niet haalbaar om in een 
driehoek te werken, bv personele zaken. Wij kwamen de organisatie tegen in de sollicitatie procedure, 
iemand werd verplicht geplaatst. Het hele Sterk gebeuren staat of valt met hoe de mensen werken 
binnen het team en als er iets gebeurd waardoor het Sterk gevoel wegvalt, is er niks meer over van wat 
je bereikt hebt als team, en draait het team op de mensen die het overzicht behouden en overstijgend 
kunnen werken 

 binnen ons team zijn we “versterkt” Enkele wettelijke vertegenwoordigers zijn heel actief, anderen 
minder. Dit kan heel veel stagnatie opleveren omdat er over bepaalde zaken erg lang nagedacht moet 
worden en leidt tot veel discussie. Eigen regie voor de cliënt is naar mijn idee niet echt meer geworden 
omdat er gewoon weg niet genoeg uren zijn. Wat onze cliënten echt belangrijk vinden is niet altijd 
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haalbaar. Misschien is voor cliënten die mee kunnen praten de eigen regie wel toegenomen maar 
binnen onze groep moeten we alleen maar uren inleveren. Onze cliënten kunnen alleen non-verbaal 
aangeven wat ze zouden willen en daar kan gemakkelijk overheen gestapt worden. 

 Blij met meer verantwoordelijkheid, maar brengt geen gezamenlijkheid in de groepen. Het gevoel van 
het eigen eilandje is ook versterkt. Werken in de driehoek komt bij ons amper voor. 
Cliëntenvertegenwoordigers zijn hiertoe niet in staat of voelen de verantwoording niet. De goede 
gesprekken zijn leuk, maar lastig op gang te brengen wanneer de gedragskundige en weer achterover 
leunen en het gesprek van de pber laat afhangen. 

 cliëntvertegenwoordigers zien meestal niet het voordeeleigen regie is leuk maar als het er op aankomt, 
bepaalt het management 

 Contact met de driehoek is volgens mij wel goed en verloopt ook best goed volgens mij. Ik heb er niet 
zo heel veel ervaring mee, maar meer regie op dat vlak is volgens mij wel prettig en bij vragen, kun je 
bv de orthopedagoge raadplegen. Er zijn wel heel veel taken voor de zorgmedewerkers bijgekomen, 
hier heb je te weinig tijd voor, je moet het er maar bij doen. De cliënt krijgt die aandacht dan niet van 
jou. Vele taken zijn veelomvattend en soms ingewikkeld, extra scholing, begeleiding is hier op zijn plek, 
denk aan financiën. Verder voel ik me zeker betrokken M.b.t. de driehoek en zal ik bijdragen waar ik 
kan. M.b.t. versterkt, zijn er enkelen die die taken verZorgen, mocht ik kunnen bijdragen zou ik dat 
doen. 

 dat de eigen regie bij de groep ligt is prima, maar dan moet deze ook bij de groep blijven, en dan 
zouden we niet voor bv een dure aanschaf nog goedkeuring moeten vragen, tenzij het groepsbudget dit 
niet toelaat. Onze groep heeft het afgelopen jaar goed gedraaid en we dachten daardoor een po-
reiniger te kunnen aanschaffen op het einde van het jaar. Deze werd dus niet goedgekeurd omdat ons 
budget naar een andere groep is gegaan die niet zo goed heeft gedraaid. Dit vind ik dus niet kunnen. 
Zelf zijn we het hele jaar zuinig geweest omdat we juist iets over wilden houden, en uiteindelijk hebben 
we het dus voor niets gedaan. Dit is geen goede stimulans om het weer zuinig aan te gaan doen. En 
bovendien vraag ik me dan af in hoeverre we als groep zelfstandig zijn. Zelf heb ik het idee dat er 
steeds meer taken naar ons worden toegeschoven, terwijl belangrijke beslissingen niet door ons 
genomen mogen worden. Terwijl ik vind dat we daar heel goed toe in staat zijn. Dus met het 
bovenstaande in acht te nemen, voel ik me steeds minder betrokken bij het verhaal Samen Sterk, 
omdat ik me verantwoordelijk voel en wil voelen voor de groep waarvoor ik werk, maar ik voel me niet 
verantwoordelijk voor de groepen om me heen. Bovendien heb ik daar ook de tijd niet voor om me in 
groepen te gaan verdiepen die het minder doen. Hebben ze vragen, kunnen ze altijd bij ons terecht, 
maar ik zal er zelf niet op af stappen. 

 Dat de familie er meer bij betrokken wordt vind ik heel goed. Ik vind het niet echt werken dat veel 
beslissingen bij het team ligt. Of dat er iemand is die echt knopen doorhakt, wanneer het echt nodig is. 

 dat de werkvloer meer regie krijgt is goed maar dan wel over dingen die over zorg gaan. nu komen er 
veel dingen op ons bord waar we geen kaas van hebben gegeten zoals alle financiële begroting en 
begrotingen van huisvesting. daar gaat heel veel tijd en geld in zitten. want alles draait toch om geld 

 Dat dit niet werk. We werken met gedrag moeilijke cliënten waar we onze aandacht volledig bij moeten 
hebben. doordat er veel regel dingen bij zijn gekomen is de cliënten zorg hier nu de dupe van. 

 Dat er een betere samenstelling van teams gaat komen. Dat er mensen komen werken die naast zorg 
verlening ook andere kwaliteiten (financiële achtergrond, planning) hebben. In veel teams ontbreekt 
een verbindende factor, een teamcoördinator/leider is in sommige teams onontbeerlijk. Hett werken in 
samenwerking met ouders is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest. Goed te zien dat daar nu een 
positieve ontwikkeling in zit. 

 Dat het niet altijd zo werkt hoe het beschreven staat. Soms lijkt het bij de jongeren dat de 
ouders/verzorgers meer de regie hebben dan het kind zelf 

 Dat we als team zelfsturend worden is positief omdat je samen het leven van de cliënt kunt invullen en 
ook dat je inzage hebt in uitgaven etc. Werkdruk lig nu wel hoger veel meer regeldingen komen op het 
personeel neer terwijl je als groep krap in uren zit die je kunt besteden aan de cliënt. 

 De betrokkenheid vanuit de driehoek is niet in balans. Familie/ouders hebben niet altijd zin in nog meer 
betrokkenheid. Lijken het soms als belastend te ervaren. Gaat ook ten koste van de directe zorg. Je 
moet meer tijd aan de ouders/ familie besteden. 

 De bewoner en familie/verwanten staan eindelijk centraal. Er wordt niet over elkaar, maar met elkaar 
gesproken. Er wordt alleen gekeken naar wat voor die bewoner van toepassing is. Niet meer en niet 
minder, geen verspilde tijd en energie. Zeer jammer dat het Sterkproces stop is gezet. Je loopt als 
organisatie/teams dan niet op 1 lijn. Bijvoorbeeld wonen wel Sterkproces gehad, DAC niet. Ook jammer 
dat de ondersteunende diensten niet zijn versterkt. 

 De communicatie in de driehoek is bij onze groep vanaf het begin al goed. We zijn als team nog niet 
versterkt en dit zal ook niet gebeuren. Daarnaast word er van onze cliënten soms te veel eigen regie 
verwacht van andere disciplines, ze kunnen hier niets mee en wij als groepsleiding kunnen het dan 
weer recht zetten. 
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 De driehoek is bij elke cliënt anders, ik merk dat hier veel verschillen in zijn en dat het voor 
groepsleiding vaak schakelen is. Soms gaat de het in de driehoek vooral over kleine allerlaagste 
dingen(kledingkast niet goed op orde) En soms wordt groepsleiding helemaal niet meegenomen in 
grote beslissingen rondom cliënten De driehoek goed neerzetten is een hele klus, en er wordt veel van 
PB-ers gevraagd, daar is niet voldoende aandacht in het voortraject voor geweest, er is aangenomen 
dat PB-ers deze taak klakkeloos over kunnen nemen van de teamleider 

 De driehoek kan mooie resultaten opleveren, maar het proces is erg lastig. Niet alle 
cliëntvertegenwoordigers zitten erop te wachten om meer samen te werken en andere 
vertegenwoordigers verwachten weer over alles geraadpleegd te worden. De balans vinden is een 
kunst. Hierin zijn we er nog niet. Open gesprekken mis ik ook vanuit het management. De intentie is er 
denk ik, maar ik loop er tegenaan dat bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst waar om ideeën gevraagd 
wordt, er nauwelijks oren is naar andere ideeën dan die waar de manager zelf mee bezig is. Dit 
frustreert. De volgende keer blijf ik thuis. 

 De driehoek vindt ik een goede manier van samenwerking om tot een mooi plan te kunnen komen, 
waar iedereen tevreden mee is. Eigenlijk gebruiken we altijd deze methode. Bij bijvoorbeeld 
veranderingen in gezondheid, houden we familie/wettelijke vertegenwoordigers, 
praktijkverpleegkundigen en collega's op de hoogte. 

 de driehoek werkt niet optimaal, ouders nemen vaak niet deel. Wel fijn dat wij zelf meer de regie 
hebben samen met de cliënt 

 De groep waar ik sta is nog niet 'versterkt' ook hoeft dit voor mij niet. Vanuit de groepen die wel 
versterkt zijn hoor ik meer slechte ervaringen dan goede 

 De insteek van het project is goed maar in de praktijk werkt het totaal niet. Ik denk dat sterk te snel wil 
en dat je dit soort veranderingen stap voor stap moet invoeren. 

 De ondersteunend diensten sluiten niet of onvoldoende aan bij wat er op groepen gevraagd wordt. Op 
de groepen hebben we er veel taken bij gekregen, maar geen uren. We hebben minder tijd om aan 
cliënten te besteden. De warme maaltijden van Huuskes zijn erg slecht en het kost ons veel tijd om de 
bestellingen te doen en te controleren of we wel het bestelde krijgen. 

 De regie is wel meer gericht op de cliënt of zijn haar vertegenwoordiger. We zijn wel meer samen bezig 
met elkaar en is meer overleg tussen ouders/cliënt en groepsleiding. Andere disciplines doen wel iets 
meer mee, maar het is nog bezig. Het is nog lang niet zover dat w helemaal zelfsturend zijn want de 
regie ligt nog steeds bij dtzc. Wij hebben wel wat te vertellen tot op zekere hoogte. 

 De start was onvoorbereid. De administratieve taken die er bijgekomen zijn is erg veel. Helaas moeten 
deze taken in de zorguren terwijl hier vroeger een teamleider voor was. Ik vind het jammer dat je nu als 
groepsleider veel minder tijd hebt om directe zorg aan de cliënten te geven 

 de vraag van de cliënt komt wel centraler te staan, de middelen (o.a. financieel) en de keuze 
bevoegdheid ligt nog niet op de groep. Waardoor er een afstand ontstaat in 
betrokkenheid/verantwoordelijkheid. Wie mag wat beslissen, en wie hakt de knoop door? Als er gepraat 
wordt over, wijs met elkaar iemand aan binnen het team. Praten we dus over teamleider, en binnen de 
verandering naar zelfsturende teams dus over bezuinigen. Mijn inziens is er een aanspreekpunt nodig 
met de aangewezen taak om keuzes te maken en de kennis om hier verantwoord keuzes in te maken. 
(Een schip is een stuurman nodig) 

 deskundig en hoop meer van te kunnen leren. 

 deze manier bevalt mij erg slecht, de cliënten zijn nu vaak de sluitpost in de dag. er blijft met alles wat 
er geregeld en besproken moet worden geen tijd over voor aandacht voor de cliënt. meer eigen regie is 
betrekkelijk want de cliënt wil vanuit zijn eigen regie meer aandacht en activiteiten die begeleidt moeten 
worden en wij moeten vanuit de eigen regie meer administratief werk doen, de tijd die hierin gestoken 
moet worden moet uit de reguliere tijd komen die voor de cliënt is bepaalt, en die al miniem is. 

 deze manier van werken leidt vooral tot meer werkdruk. Medewerkers moeten meer doen in dezelfde 
tijd en dit gaat ten koste van de cliënt en de medewerker. Daarnaast komen er steeds meer dingen op 
ons bord terecht (zoals accorderen van uren van uitzendkrachten). Voor zowel de cliënt als de 
medewerker is het geen toegevoegde waarde. 

 Deze werkwijze werkt alleen wanneer het team functioneert. Bij ons was dat niet het geval (door 
personeelswisselingen en ziekte) en liepen er veel dingen mis. In het diepe gegooid zonder dat we 
konden zwemmen. Pas nu leren wij als team "zwemmen" (d.m.v. het teamportaal) en dat is erg jammer 
voor de bewoners en verwanten. 

 dit is een lastige, ik moet het bekijken vanuit de Eikenlaan 5 en op zich is iedereen het er mee eens en 
wil men zich wel inzetten maar de tijd ontbreekt om het allemaal te kunnen doen zoals het gewenst is, 
wanneer er wel naar gewerkt wordt gaat dat weer ten koste van werk op de PC, hygiëne of aandacht 
voor de andere cliënten. Ik voel me erg betrokken bij deze manier van werken en spreek mijn collega's 
er op aan maar in de praktijk vind ik het resultaat tegenvallen en daar valt niet altijd wat aan te doen. 
De gesprekken zijn goed en ik kom er ook altijd positief uit maar ik kan alles niet in de praktijk brengen 
i.v.m. tijdsgebrek. Om het heel duidelijk te stellen is Eikenlaan 5 een " niet lullen maar hard werken 
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groep” en je bent blij wanneer je eens ruimte hebt om iets leuks te doen. Het is vooral afhankelijk van je 
collega en natuurlijk het welzijn van de cliënten want insulten, longontstekingen is iets wat veelvuldig 
voorkomt en dat gooit roet in het eten. Ook hebben we een cliënt die 1 op 1 begeleiding krijgt, wanneer 
hij goed in zijn vel zit gaat dit wel maar wanneer hij onzeker is en dit laat zien d.m.v. zelf verwonden 
gedrag en agressie richting personeel houdt dat in dat mijn collega op dienst dus ineens de zorg krijgt 
over 9 cliënten i.p.v. 5.Conclusie: goed idee, slecht uit te voeren binnen Eikenlaan 5 en het gaat ten 
koste van de cliënten Ik heb niet het idee dat iedereen de verwanten voldoende respecteert, spreek 
mensen er op aan maar dan krijg je maar weinig reactie. En daarmee wordt de eigen regie niet 
verbeterd maar wordt er vaak verder gegaan op dezelfde voet. Jammer 

 Dit valt erg tegen, als er al niet een sterk/vast team op de groep staat werkt het hele sterk verhaal sterk 
al niet. Dan wordt er toch een soort van “leider” gemist. Er wordt erg gedacht vanuit het financiële 
plaatje in plaats vanuit de cliënt. Er wordt op kort termijn gedacht en niet ver vooruit. Als je cliënten met 
een andere zorgvraag binnen haalt moet je ook zorgen voor mensen met de juiste expertise en niet 
achteraf nog moeten bekijken wat je nodig bent en zorgen voor de juiste woning op moment van binnen 
halen. Werken in een driehoek klinkt heel erg mooi maar ben je meer voor nodig dan alleen maar 
cliënt, ouders en medewerkers. De werkwijze leidt volgens mij niet meer naar eigen regie want dan zal 
iedere discipline binnen DTZC hier in mee moeten gaan zodat je allemaal vanuit dezelfde 
gedachtegang werkt. Ik merk dat het heel erg veel energie kost van medewerkers, we kunnen die 
energie beter in de zorg van de cliënt steken want elke verandering binnen de organisatie komt aan het 
eind op de groep terecht wat meer werk met zich mee brengt maar waar we geen uren voor krijgen. 
Dus het gaat weer van de zorg van de cliënt af. Ik voel me heel erg betrokken maar ook het gevoel dat 
het heel veel tijd en energie kost en aan het eind niet veel oplevert voor de cliënt. 

 Door alle onrustige periodes met ziekte heb ik me nog niet kunnen ervaren hoe het zou moeten zijn. 

 Door de driehoek is er mi een soort van competitie ontstaan tussen de 3 punten van de 3 hoek. Onze 
cliënten kunnen hun eigen mening niet uiten op de manier zoals wij dat doen. Er lijkt een soort strijd 
tussen een aantal verwanten en de mensen op de werkvloer te ontstaan omdat ze een soort recht van 
spreken claimen door STERK wat lang niet altijd in het voordeel van de cliënt is, maar meer een soort 
van 'opeisen' van rechten. Het belang van de cliënt komt daardoor soms in het gedrang. Er gaat veel 
tijd in deze 'strubbelingen' en overleggen/uitleggen/bespreken met verwanten, wat weer van de tijd met 
cliënten, afgaat. 

 Door de gesprekken binnen de driehoek zijn we op een aantal punten wel tot bepaalde inzichten 
gekomen, die we anders als team misschien toch anders gedaan zouden hebben. Ik heb wel het idee 
dat alles vanuit de driehoek uiteindelijk toch door de begeleiders moet worden opgepakt. Wellicht dat 
dit in de toekomst nog wat gaat veranderen. Het is wel prettig dat je meer regie hebt over bepaalde 
dingen maar het levert ook vaak veel extra werk op, wat dan ook weer ten koste gaat van de cliënt. 

 door dit zijn er veel taken bij de groep gekomen waar we helemaal geen tijd voor hebben, daardoor is 
de werkdruk heel erg hoog geworden. 

 Door het Sterk proces zijn er meer taken op de groep komen te liggen. Hierdoor hebben wij minder tijd 
voor de directe cliëntzorg. De driehoek staat erg wankel. Wanneer de druk toeneemt word de 
verantwoordelijkheid op de groep neer gelegd zonder naar de rol van de gehele driehoek te kijken. 
Door een meewerkend voorman wordt dit wel onder vangen. Eigen regie was voor het begin van Sterk 
al een belangrijk onderwerp voor onze cliënten. Dit is niet veranderd. Ouderparticipatie blijft een 
moeizaam proces (voogden i.p.v. ouders en ouders die niet de mogelijkheden hebben om volop mee te 
denken) 

 Dubbel! Regie cliënt is heel fijn, alleen doordat we nu zelfsturend zijn en alles zelf moeten doen kom je 
tijd te kort om kwalitatief goede zorg te leveren! Billen wassen en aankleden ja, maar in het weekend 
even er op uit nee dat kan niet meer.. 

 Een lachertje! Want de dingen die wij graag willen realiseren (bv kwalitatief goede maaltijden) mogen 
niet van hogerhand i.v.m. contracten die organisatie heeft afgesloten! En eenvoudige oplossingen die 
snel geregeld kunnen worden duren errug lang omdat er 4 mensen over moeten beslissen. 

 Een teamleider wordt regelmatig gemist. Er komt veel extra administratie werk terecht bij de 
medewerkers op de groep, wat ten koste gaat van de zorg voor onze bewoners 

 Eigen regie is erg belangrijk en dan met name bij de bewoners die het aan kunnen. Als ouders 
betrokken willen zijn dan doen ze dit ook al zonder die driehoek die ontstaat dan vanzelf anderen moet 
je niet "dwingen”. Geef mij de tijd maar terug van voorheen, minder protocollen meer zelfsturend met 
een mee werkende groepsoudste/coach. 

 Eigen regie vind ik belangrijk en is naar mijn mening vooral afhankelijk van je eigen houding en visie. 
Naar mijn idee liep DTZC qua professionalisering wat achter vergeleken met eerdere van mijn 
werkplekken (denk aan invoering ECD, methodisch werken, deskundigheidsbevordering, privacy), en is 
ze bezig met een inhaalslag. Mooi dat dit gebeurt! In het ECD vind ik het jammer dat het erg 
ingewikkeld is om zaken die bijv. dagbesteding niet hoeft te weten op een andere manier te 
rapporteren. Heb dat direct aangegeven bij een cursus, maar ik had het idee dat men op deze kritiek 
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niet zat te wachten (het mag juridisch, maar alles wat juridisch mag hoef je niet altijd te doen). Ik vind 
wel dat de werkdruk hoog is, hierdoor kun je niet alles goed oppakken. Zeker in de taken waar we niet 
voor zijn opgeleid (financiën, managementtaken die niet met cliënt te maken hebben enz.) vind ik nogal 
risicovol om zomaar bij de teams neer te leggen. In alle drukte ben je geneigd de zorg voor de cliënt de 
prioriteit te geven en niet dergelijke dingen, terwijl ze ook belangrijk zijn. Meer ondersteuning daarin 
zou welkom zijn. 

 Eigen regie zijn we hard mee aan het werk. We proberen vanuit de cliënt te denken, alleen financieel 
kan dit niet altijd uit. Het sterk proces waar we inzaten was erg intensief en is nu weer een stuk 
afgezwakt. 

 Er is zeker meer eigen regie maar er komt dusdanig veel werk te liggen bij de personeelsleden dat de 
werkdruk gigantisch stijgt en de mate van zorg die geleverd word verminderd. 

 Er komt niet uit wat er voor ogen is gehouden. In plaats van samen in de driehoek afspraken maken, is 
het meer de boodschapper van slecht nieuws zijn. Er kunnen veel dingen niet meer, er is veel 
onduidelijk en er wordt hierdoor eerder afstand gecreëerd dan samen werken 

 Er mag meer en betere ondersteuning zijn tussen de verschillende disciplines. Er mag meer ingezet 
worden op personele begeleiding intern. Interne mogelijkheden moeten uitbreiden. Mijn leven staat nog 
steeds in de kinderschoenen, mag meer in ontwikkeld worden. 

 Er moet meer gekeken worden naar wat de cliënt zelf aan kan geven. Dit is namelijk niet altijd het 
geval, en daar wordt niet altijd naar gekeken. 

 Er was geen goede voorbereiding geweest voor 'samen sterk’. 

 Er worden mooie dingen gerealiseerd, maar als het niet goed gaat komen de oude gewoontes weer 
boven. Sturen van boven naar beneden, niet meer luisteren naar elkaar, ik bepaald, vanuit het gezag 
reageren, enz. 

 Er worden teveel taken bij de groep gelegd, waardoor de werkdruk vergroot wordt, niet alle ouders zijn 
even betrokken bij de groep, er wordt teveel van het team verlangd in deze driehoek 

 Er wordt anders (bewuster) naar de cliënt gekeken=positief. Maar ervaar dat de verbeteringen nog 
blijven hangen op tijd tekort i.v.m. veel administratieve werkzaamheden en vol programma. De wil is er 
wel maar de randvoorwaarden (lang) niet altijd. 

 Er wordt te veel tijd en energie ingestoken in het gesprek....discussie ...die tot geen beslissing leidt. 

 er wordt teveel gekeken naar financieel gezond. Nu zijn wij 1 van de groepen die niet gezond zijn, maar 
met echt ontzettend minimale uren, al onze maximale krachten benutten. En nog kunnen wij maar 
minimale zorg leveren, dat wil zeggen dat we kunnen gaan tot de basis. Een mogelijkheid tot alleen al 
samen ontbijten, waar cliënten zeker om vragen, is er niet. Als we het dan hebben over de driehoek, 
ervaar ik niet dat we in de driehoek werken. Financieel staat bij ons op nummer 1, dat wil zeggen van 
hoger hand. Binnen het team staat mooi leven en goed werk op nummer 1, maar helaas kunnen we dat 
op deze manier totaal niet waarmaken, tot grote frustratie en stress onder de werknemers. 

 Er zijn allerlei cursussen gegeven voor goede samenwerking in het team, dit loopt qua communicatie 
nog niet helemaal goed. We zijn nog zoekende. We hebben meer verantwoordelijkheid gekregen. 

 Er zitten zeker goede kanten aan. Het is echter sterk afhankelijk van de samenstelling van het team 
hoe de driehoek verloopt. Sommige teams doen dit beter dan de anders. Mis een direct leidinggevende 
die meer sturing geeft aan het proces. Coaches zie of hoor je weinig. 

 Erg betrokken en gemotiveerd. Binnen de muren is het goed. Wij als team verwanten en cliënten weten 
dat. Buiten de muren was het team uit elkaar getrokken, er is een geschiedenis die nooit helder is 
geworden waarom en voor wie. Nu is het ook goed. Dat is fijn. Goede gesprekken genoeg met elkaar 
en met de verwanten 

 Erg veel beslissingen nemen, maar hiervoor zijn wij niet opgeleid. Zelf veel uitzoeken waar veel te veel 
tijd in gaat zitten, zonde van de tijd. 

 Ervaar het als zinvol. Team is opener naar elkaar en mensen worden eerder aangesproken op 
bepaalde zaken. Coach blijft ook in beeld. Rol is soms toch te vaag. Driehoek: familie is vaak al op 
leeftijd en doen niet meer zo veel meer, ze vinden het vaak wel goed en zitten niet te wachten op alle 
formulieren e.d. 

 Geef mij maar de oude werksituatie, waarin je nog een teamleider hebt, korte lijntjes. Duidelijkheid. Nu 
weet je soms niet wie verantwoordelijk is en wie beslist dingen uiteindelijk? Ook wat betreft 
functioneren Fijn dat dit binnen het team gebeurt maar je bent wel zachter naar elkaar toe. 

 Geen idee werk hier nog maar net mee 

 Geen idee. We hebben alleen informatie gehad, Zijn tot op de dag van vandaag hierover nog niet 
ingelicht. We zouden hierover worden bijgeschoold maar is nog nooit gebeurt, ontvingen laatst bericht 
tijdens een vergadering dat dit ook niet meer gebeurt i.v.m. de kosten. Weer een voorbeeld van een 
ballon oplaten en het niet verder afmaken. 

 Heb hier nog niet veel ervaring mee 

 Heb ik geen ervaring mee, kan dit dus niet beantwoorden 
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 Heel erg dubbel, het traject kost heel veel tijd/uren dus geld. Levert voldoende op???? Of maakt het 
dingen stuk???? De driehoek is mooi, mag een streven zijn maar ik denk dat niet alle met name 
verwanten dat wensen. Er zitten zeker goede dingen in maar of dat via een heel traject moet. Ik denk 
dat het geld anders ingezet kan worden. 

 Heel veel ouders zitten niet te wachten op de driehoek. 

 Helaas heb ik het traject samen sterk niet mee kunnen doen doordat ik mij moest laten overplaatsen 
naar een andere groep. 

 Het bevalt mij helemaal niet, driehoek werkt niet op oudere cliënten. familie vind ik niet erg betrokken. 
Alles komt op ons, werkdruk wordt steeds groter. En we doen het maar allemaal. Ik vind dat één 
teamleider er op een groep moet zijn. Nu kom je voor zaken waarvoor je dan een beslissing moet 
nemen. Wat helemaal niet bij je functieomschrijving hoort. bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe 
mensen. Daar heb je P&O voor. Daarbij vind ik veel tijd en geld verspild. 

 Het concept is erg mooi opgezet. Echter in de praktijk loop je tegen veel dingen aan. Heel veel 
regelingen liggen nu op de groep waardoor er minder tijd is voor de cliënt. Er wordt gezegd dat je 
Zelfsturend en dus zelf keuzes mag maken in hoe het geld besteed word etc. Maar hierin loop je vaak 
nog tegen een blokkade. Je wordt beperkt in de keuzes. En dit zou toch anders moeten. Ook door de 
wensen die onze cliënten hebben! Denk aan het eten bijvoorbeeld dit mogen we alleen afnemen bij 
huuskes terwijl wij en vooral de cliënten erg ontevreden zijn over de kwaliteit. Cliënten willen het niet of 
minder goed eten wat voor veel strijd levert. Er is elke keer wisseling in huisartsen wat voor veel 
onduidelijkheid en energie en tijd kost. Wij zouden graag een huisarts die gevestigd zit in Nijverdal 
willen hebben die daar bereid toe is. Een goede band met de cliënt kan krijgen en maken omdat hij niet 
zo weer weg is. Tevens ook de apotheek. Deze zouden wij ook dichterbij willen soms moeten ze vanuit 
Oss komen voor 1 tabletje. Onzin! En een grote kostenpost. 

 Het goede gesprek vindt plaats in 'mijn leven'. We proberen activiteiten wel in samenspraak met familie 
te doen. We hebben geen familie die actief deel nemen in zorgprocessen.. onze familie van onze 
cliënten zijn wat ouder. Dus ervaar wel iets meer samenspraak maar niet heel veel meer als voorheen 

 Het hele versterkingsproces ligt stil. Onze groep heeft nog niet deel genomen aan het proces. Dus al 
voor het begin is het proces al geëindigd 

 Het idee is er, maar de uitvoering minimaal. 

 Het idee is erg goed maar zoals ik voorgaand al zei teams moeten maatwerk krijgen en in hun kracht 
aangesproken worden. eerst dat onderzoeken en aanpakken. Ik twijfel ten zeerste of dit inderdaad de 
kosten omlaag krijgt veel teams zijn volgend mij gestrand omdat het te veel gevraagd is. 

 Het idee is mooi natuurlijk. maar moet wel realistisch bekeken worden. We werken met verstandelijk 
gehandicapten. die je als normaal moet behandelen, helemaal mee eens. maar in het kader 
zeggenschap schieten ze daar soms echt in dooien principe zijn onze cliënten gewoon kleine kinderen 
of jeugdigen die net als normale kinderen en jeugdigen hulp, sturing en / of overname nodig hebben 
met keuzes en beslissingen. Ik vind dat ze onze kennis en ervaring met en over de cliënt daar vaak in 
onderschatten of vergeten. 

 Het idee vind ik heel mooi. we zijn zelf versterkt en het heeft ons veel gebracht, maar het heeft ons ook 
veel frustratie, verdriet en stress opgeleverd. Ten eerste vraagt het veel van de vaardigheden van de 
individuele teamleden: vergadertechnieken, feedback geven/ ontvangen, inzicht in financiën, 
teamprocessen etc. er is wel steun van een coach, maar uiteindelijk moeten de vaardigheden wel te 
ontwikkelen zijn. De functie van PB'er is erg verzwaard. veel verantwoordelijkheden komen om 
praktische redenen nu bij hen te liggen. Zij worden langzaam maar zeker teamleiders. Dit komt ook 
omdat veel medewerkers niveau 3 zijn en de vaardigheden die nu gevraagd worden niveau 4 en 5 
vaardigheden zijn. Ten tweede is het bij onze bewoners niet altijd makkelijk de familie te betrekken. Zij 
hebben nog meegemaakt dat ze zelfs bewust buiten de deur werden gehouden (bezoekweekenden) en 
de omschakeling is voor hen onwennig en soms ook niet meer gewenst. aan de andere kant is hier wel 
de grootste winst behaald. een aantal familieleden is nu wel heel erg betrokken bij bijv. locatieraad en 
sollicitatiecommissie. Ten derde is het in de 24 uurs zorg heel lastig om als team beslissingen te 
nemen en met een groot team samen de kar te trekken, vooral als er veel wisseling van personeel is. 
Belangrijk werk op het niveau van teamontwikkeling wordt niet gedaan omdat er gewoon weg geen tijd 
voor is. Ook al zouden we er onbeperkt uren voor kunnen schrijven dan nog bestaat dit probleem door 
onderbezetting en agenda's van coaches, orthopedagogen, artsen en medewerkers die niet matchen. 
Als laatste wil ik zeggen dat ondanks deze aanmerkingen ik wel hoop dat we op deze weg verder 
kunnen. Het vraagt alleen veel investering van en in het team. 

 Het idee vind ik mooi, maar in de praktijk wordt ik nu verantwoordelijk gemaakt voor een heleboel 
randzaken waar ik in de praktijk van alledag geen ruimte vindt om daarin mijn weg te vinden. Ook zijn 
daar zaken bij die ik niet interessant vind en het overzicht mis. 

 Het is een goed idee de samenwerking tussen cliënten, begeleiders en wettelijk vertegenwoordigers. 
Je weet meer van elkaars wensen af en kunt hier rekening mee houden. Samen zoeken naar een 
manier waarbij cliënten zich prettig voelen en gehoord. 
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 Het is belangrijk dat er met de driehoek wordt gewerkt. Zo bouw je het meeste vertrouwen van zowel 
ouder als cliënt. Voor ons als begeleider op een kindergroep een zeer belangrijk item maar wel in 
sommige gevallen zeer tijdrovend. 

 Het is een goed systeem alleen heb je er veel administratieve bij vooral financieel, dit is een nadeel. 

 Het is een mooi doel om aan te werken. Het maakt je nog meer bewust van de plaats die de cliënt 
inneemt. De driehoek is een mooi initiatief maar heeft nog tijd nodig. De verandering is niet van 
vandaag op morgen een feit. De goede gesprekken kunnen leiden tot meer eigen regie maar de 
organisatie is er nog niet helemaal op ingesteld. Het plannen van een gesprek met andere disciplines 
verloopt soms best moeilijk. De bijbehorende veranderingen in de administratie vergen veel tijd op de 
woongroep. 

 het is een mooie visie alleen het afstemmen met andere disciplines gaat soms moeilijk omdat iedereen 
een drukke agenda heeft. Veel mail en vragen die op de woongroep ter recht komen allemaal erg goed 
maar omdat naast je cliënten zorg en andere dingen te moeten doen dat lukt niet. daarom missen we 
vaak dingen of reageren we niet omdat er geen ruimt is om dit uit te voeren. 

 Het is mooi hoe het bedacht is. Maar in de praktijk vind ik dat er een behoorlijk takenpakket aan vast zit 
die je binnen de normale uren moet uit voeren. Dit vind ik niet goed. Dit gaat ten koste van de tijd voor 
de cliënt. 

 Het is niet goed. Mis de teamleider 

 Het is prettig om zelfstandig te zijn als groep, wel mis ik een leidinggevende. Ook zou ik meer 
informatie willen hebben gehad over de financiën. Dit heb ik als taak maar het verdere hoe en wat ben 
ik pas veel later achter gekomen door mijn vragen te stellen bij verschillende afdelingen. Soms een 
beetje het gevoel in het diepe te zijn gegooid. 

 Het komt langzaam op gang. Gesprekken zijn waardevol. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers voelen 
zich meer betrokken. Zelf merk ik er niet zoveel van dat ik nu anders werk omdat we al veel zelfstandig 
deden. Soms mis ik wel de teamleider die ons als we er niet uitkomen de weg wijst of knopen doorhakt. 

 Het leidt deels tot meer eigen regie. De cliënten waar ik mee werk zijn niet in staat deze regie over hun 
eigen leven te voeren, terwijl dit wel van ze verwacht wordt. Zoals ik net ook al beschreef komt er 
hierdoor heel veel bij ons/mij als medewerker op het bordje en heeft het een averechts effect. In plaats 
van meer tijd voor de cliënt ben ik meer tijd kwijt voor het randgebeuren (alle taken die je als 
zelfsturend team hebt). 

 Het leidt zeker naar meer eigen regie, maar het was wel een grote kluif om er als team iets van te 
maken op het moment dat alles tegelijk wordt ingevoerd en je als team totaal niet weet wat er allemaal 
van je verwacht wordt, 

 Het primaire proces staat nog niet centraal. Deze omslag lijkt met name bij de ondersteunende 
diensten nog niet gemaakt te zijn. Wonen lijkt vaak nog steeds in dienst van de rest, i.p.v. andersom. 

 Het staat mooi omschreven maar de werkelijkheid is anders. Naar mijn idee is alles nog te onduidelijk, 
mensen zijn zoekende. Als iets nieuws wordt doorgevoerd is het erg belangrijk om iedereen hierin mee 
te nemen. Tijd hiervoor nemen. Het gaat vaak te gehaast en mensen worden dan niet vanaf het begin 
in het hele traject meegenomen, dat vind ik erg jammer. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk bij te 
blijven, maar dat is binnen onze korte werktijden bijna niet haalbaar. 

 Het STERK traject heeft veel tijd en energie gekost voor het team. Het staat momenteel op een laag 
pitje door omstandigheden. De eigen regie is verhoogd ook voor de cliënten. Het betrekken erbij van de 
wettelijk vertegenwoordigers vind ik erg zinvol maar op onze woning is dit erg moeilijk. De 
taakverdeling in het team is verbeterd maar ik mis de leidinggevende. Zo zijn er geen 
functioneringsgesprekken meer en moet je elkaar feedback geven. Dit is niet altijd even makkelijk voor 
iedereen. Het contact met andere disciplines is verbeterd. Ik voel me zeer betrokken bij het realiseren 
ervan maar vind de tijd die eraan besteed moet worden om het te realiseren erg veel. 

 Het sterk traject kost naar mijn inzien veel geld en levert weinig resultaten op. Sterk bijeenkomsten 
geven een negatieve sfeer binnen ons team omdat er meer gesproken wordt over verbeterpunten dan 
over goede punten. Wij zijn bijna een jaar bezig maar in mijn ogen nog geen stap verder. 

 Het sterk traject was een moeilijk maar leerzaam traject voor ons groep. De driehoek werkt op zich 
goed, vooral met gedragsdeskundigen en artsen, helaas is de familie niet altijd even betrokken. En 
wordt door de familie het sterk traject niet gedragen. Het samen sterk heeft wel voor meer regie 
gezorgd, maar ook voor meer werk. Ik voel me goed betrokken bij het realiseren van het versterken en 
het werken in de driehoek 

 Het uitgangspunt op de Pluvierstraat is bij alles wat levert het de bewoner op. Waar wordt hij /zij beter 
van en draagt het bij aan het goede leven, prettig werk en financieel gezond. Sinds afgelopen 
december kregen we te maken met een langdurige uitval door ziekte van 4 collega's [ bijna helft van 
team] Nu ruim half jaar later zijn 3 collega's nog ziek en 1 weer voorzichtig begonnen. We hebben in 
december de keus gemaakt dat 1ste prioriteit de bewoners zijn en de zaken die niet direct nodig zijn op 
lager pitje gezet. We hebben deze tijd kunnen overleven door veel extra te werken, hulp van Team 
Ekenhof, zorg voor elkaar. Veel energie is komen te zitten in de bezetting van de diensten/ zoeken naar 
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inval. Groot compliment voor bewoners die ondanks de vele inval deze periode tot nu toe goed zijn 
doorgekomen. We hebben ervaren dat we als team goed kunnen samenwerken in tijden van crisis en 
dat dit ten goede komt aan bewoners. We ervaren ook het vertrouwen hierdoor van wettelijk 
vertegenwoordigers. Zij zien ook de taakverzwaring van het team door wegvallen van teamleider en de 
druk die dit geeft om alle zaken van cliënten en woning draaiende te houden. 

 Het vrij zijn in het wel of niet taken op je nemen geeft soms dat er te veel op bepaalde personen af 
komt 

 Het werken in de driehoek vind ik erg prettig. De verwanten die er zijn van de cliënten zijn wel erg 
beperkt binnen Rondweg 60. Meer regie binnen het team is prettig dat je de keus hebt hoe het binnen 
jou team geregeld wordt. Maar geeft ook meer verwachtingen/extra werk van een aantal 
personeelsleden (sommigen doen veel, sommigen doen weinig tot niets). Waardoor er ergernis 
ontstaat binnen een team. Wat hoort binnen je functie??? Er wordt hierdoor meer werkdruk ervaren. 
Wat voorheen beter verdeeld was. Met de functie teamleider er naast. 

 Het werken met regie bij de cliënt laten, bevalt goed maar is ook moeilijk. Hun voorkeuren en wensen 
staan soms lijnrecht tegenover die van begeleiding, het is de uitdaging om daar in mooie gesprekken 
toch hun wens te volgen. Het werken met de vertegenwoordigers van de cliënten in hun netwerk laat te 
wensen over, ze zijn er niet. Ze zijn er wel maar niet 'volwaardig', of ze zijn er wel maar veel te 
prominent aanwezig. De communicatie richting familie moet altijd van ons uit (dat is logisch, wij zijn de 
professionals en aanstuurders....) maar er komt weinig tot niets terug. Bij onze afdeling richten we ons 
voornamelijk op inspraak van de cliënt zelf, en dus eigenlijk niet de gehele driehoek. 

 Het werken middels de driehoek ervaar ik als positief. Clientvertegenwoordigers zijn meer betrokken 
binnen de zorg en alles wat er bij komt kijken. Alleen is niet iedereen heel betrokken, dat verschilt 
nogal. Het is een cultuuromslag die nog veel tijd nodig heeft. Mn bij de oudere generatie cliënten. Ook 
vind ik alles wel heel erg gericht op het hogere niveau cliënten. De cliënten waar ik mee werk kunnen 
niet meepraten. Het blijft voor ons toch nog steeds gissen, wat wij denken wat zij fijn vinden en graag 
willen. Ook vind ik dat er veel materiaal verstuurd wordt, boekjes, infopakketten. Naar mijn idee hoeft 
dit niet naar iedere cliënt verstuurd te worden. Cliënten bij ons op de groep kunnen er niks mee. 
Verspilling naar mijn idee. Kan in deze tijd van bezuinigingen veel bewuster mee om worden gegaan. 
Nadat ons team versterkt was verzwakte bij ons binnen het team de werkwijze een beetje. Nu hebben 
we het samen weer opgepakt. Er is meer transparantie met cliëntvertegenwoordigers. Een betere 
samenwerking. Echter vind ik wel dat er veel verantwoordelijkheden binnen het team zijn komen liggen. 
Ook veel m.b.t. tot taken waar wij niet voor opgeleid zijn. Ik heb het hier m.n. over financiën en 
begrotingen. Ik denk wanneer je een team hebt waar veel wisselingen van begeleiders zijn dit heel 
moeilijk kunt bijhouden. Ik mis toch een stukje coördinatie en reflectie hierin met leidinggevenden. Ik 
heb niet het idee dat er nog goed overzicht is wat er binnen een team speelt. Wel als de cijfertjes in de 
min duiken..... Ik heb het idee dat veel teams zelf het wiel uitvinden, er is naar mijn idee weinig 
samenwerking hierin. Is ook weinig tijd voor binnen de huidige contracturen. Er wordt meer verwacht 
van teams maar er is geen extra tijd. Ik vind het zelf persoonlijk erg jammer dat dit vaak ten koste gaat 
van de directe cliëntzorg. En daar draait het voor ons uiteindelijk wel om. Dit geld ook voor het ECD. 
Kost veel tijd om zelf een juiste werkwijze hierin te vinden. We zijn niet geschoold hierin. Hoewel er wel 
genoeg informatie over binnenkomt, was het wenselijk geweest dat op z'n minst persoonlijk begeleiders 
een scholing/uitleg hadden gehad. Ik zie dit als een gemiste kans. Wat veel tijd en energie kost. Regie 
is prettig. Er is meer inzicht! Ik voel me wel betrokken in dit gehele proces maar moet nogmaals zeggen 
dat het echt veel tijd en energie kost die ook anders ingevuld had kunnen worden. Het soms meer het 
idee dat het belangrijker is om de cijfers op orde te hebben dan de cliëntzorg. 

 Het werken vanuit de driehoek is moeilijk in de praktijk, omdat veel ouders weinig betrokken zijn en 
vinden dat de zorg ligt op de woongroep of het vermogen niet hebben. 

 Hij lijdt wel meer naar eigen regie maar er komt meer werkdruk te staan op begeleiders 

 Iedereen is bezig om de groep draaiende te houden, dit zijn allemaal taken die erbij zijn gekomen en 
wat weer ten koste gaat van de uren voor de bewoners. Ik ben al een tijd in de ziektewet en heb van de 
gesprekken weinig meegekregen kan hier dus geen oordeel over geven. 

 Ik ben binnen 1 team persoonlijk begeleider. Op deze groep zijn we toppers qua versterken. We 
ervaren de regie maar vooral het inzicht is erbij gekomen. Het maakt een team sterker en door de 
gedeelde verantwoordelijkheid is er grote draagkracht. Hier is een goede samenwerking met de coach 
en andere disciplines. Ook de verwanten zijn hier dicht bij betrokken. In het andere team waar ik een 
jaar wek als team ondersteuner. Hier zijn de kwaliteiten van de teamleden anders verdeelt. Ze zijn wel 
versterkt maar kwam niet van de grond. Dit team heeft een meer sturende leidinggevende nodig. Ik 
denk dat dit ook nog wel zal blijven ook al zijn ze een eind op weg. 

 ik ben heel enthousiast in dit proces gestapt maar gaande weg de tijd is dit vervlogen. Ik vind niet dat 
we er iets mee op geschoten zijn. Het gesprek in de driehoek was met sommige 
cliëntvertegenwoordigers al prima en die hadden ook veel zeggenschap namens hun verwant. Bij 
andere was dit niet zo en is dat nog steeds niet zo omdat ze dit niet zo belangrijk vinden. Ook 
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verwanten onderling gaat het niet beter dan voor die tijd. Er zijn tegengestelde belangen tussen 
verwanten en die botsten voor die tijd en ook nu nog. Verwanten zijn ook niet te porren voor 
gesprekken hierover. 

 Ik ben niet lang in dienst. Ik merk de eigen regie binnen het team wat op de voorgrond speelt. Er wordt 
ook veel gekeken naar of de cliënt centraal staat en wat de cliënt wil. Ik heb momenteel nog weinig te 
maken met de goede gesprekken Alhoewel ik hier wel naar toe groei. Ik merk wel dat dit veel 
besproken wordt binnen het team, en dus wordt opgepakt met de cliënt. 

 Ik ben voorstander om te werken vanuit de driehoek. Helaas is dit pakket bij ons binnen gegooid en is 
het als een zware deken op ons gevallen waar iedereen op zijn eigenmanier onder vandaan probeert te 
komen. Ik ben meer voorstander van om vanuit klein te beginnen, met een paar mensen en het 
vandaaruit te verspreiden en mensen enthousiast te krijgen, het sneeuwbal effect. Daarbij is het van 
belang dat randvoorwaarden goed zijn. daar waar wij gebruik willen maken van onze regie worden we 
tegengewerkt omdat de ondersteunende diensten willen dat wij hun ingeslagen weg kiezen. En het was 
teveel van alles...en sterk en mijn leven en de verandering van teamleider/coach en versterker, 
overgang naar huuskes en cleanlease. 

 Ik denk dat de lijn die de organisatie heeft uitgezet met 'Samen Sterk' een goede stap vooruit is. Echter 
merk ik dat er door wet en regelgeving toch vaak hindernissen ontstaan in de eigen regie. Begrijpelijk 
maar soms lastig. Het gesprek met ouders/verzorgers is bij mijn team veel aan de orde en op een 
goede manier, we staan op dezelfde lijn als ouders en het belang van de bewoners staat voorop. 
Echter door behandelaars worden soms voorstellen/ideeën aangehaald die zowel voor ouders als ons 
als team lastig te begrijpen zijn. Het werken met 'Mijn leven' kan een goed onderdeel zijn echter is het 
soms onduidelijk hoe hier invulling aan te geven. 

 Ik denk zeker dat het goed is dat er veel meer regie bij de cliënt en groepsleiding is komen te liggen. 
Ook het contact met ouders kan hierdoor verbeteren. Maar om dit goed te laten verlopen kost dit veel 
tijd en inspanning en die is er vaak niet. Zo zijn er maar een paar cliëntvertegenwoordigers die het 
belang hiervan inzien of bereid zijn hieraan mee te doen. Ook hierin gaat m.i. veel tijd verloren die voor 
de cliënt bedoeld is. Ik vind dat cliënten bij ons op de groep wel meer inspraak hebben gekregen dat 
vind ik een mooie ontwikkeling. Hierin waren de grenzen wel wat vervaagd. Dit kosten wel tijd en 
energie om die grenzen weer wat bij te stellen. Ook het nemen van beslissing is soms wel moeilijk. Wat 
kun je zelf bepalen en wat overleg je. 

 Ik ervaar binnen mijn werkplek dat we niet versterkt zijn. We zijn begonnen maar hebben het niet 
afgemaakt. Het werken binnen de driehoek was er al, maar begint wel meer vorm te krijgen. Ik heb hier 
wel veel kennis van en probeer dit ook over te dragen, maar loop dan nog wel eens tegen muren aan. 
Eigenlijk vind ik een kenniscafe gewijd aan dit onderwerp niet voldoende. Het is onderdeel van de visie 
en als je dit wil als organisatie lijkt het mij een onderdeel wat belangrijk is om dan ook uit te dragen. Elk 
team zou er 1 teamvergadering in het jaar aan moeten wijden. Je zou dit kunnen doen door 
medewerkers op te leiden en deze mensen door de organisatie te laten gaan. Zelfsturend... binnen 
onze groep is het niet gelukt om het versterkingsproces af te maken. We zijn wel zelfsturend, maar 
hebben de behoefte eraan dat er een meewerkend coach is. Dit omdat het werk heftig is en qua 
personele bezetting met periodes zo instabiel...Hoe kan je dan zelfsturend zijn...Om de balans te 
vinden en enigszins stabiliteit te krijgen in goed leven, goed werk, financieel gezond. 

 Ik ervaar dat deze manier van werken niet binnen de hele instelling werkt. Wij zijn een team die veel 
qua eigen regie willen dien maar lopen er toch vaak tegenaan dat wij zaken niet zelf kunnen of mogen 
regelen. Dat moet dan weer via de coach. Lijkt mij niet de bedoeling. Ook vindt ik dat we door de eigen 
regie veel te veel taken hebben gekregen waar we ons mee bezig moeten houden. Taken die niets 
meer met de zorg te maken hebben. Meer met boekhouden. Wat wel mooi is is de ontwikkeling m.b.t. 
zeggenschap van onze cliënten. 

 ik ervaar de driehoek niet. er is een hoop gezeur bij personeel en ouders waardoor er niet doorgepakt 
wordt ten goede van de cliënt 

 ik ervaar dit als een goede ontwikkeling, het blijft bij ons lastig wat betreft het rapporteren, de cliënt kan 
meelezen, doet dit niet altijd. Deze openheid is goed maar in rapportages kunnen ook vermoedens 
staan, hiervoor kan dus een aparte episode aangemaakt worden in "mijn leven" dat heeft echter wel 
wat voeten in aarde. Ik denk dat "mijn leven" per groep/locatie anders gebruikt word, dat maakt het 
lastig. Het leidt bij ons meer naar eigen regie, het levert anderzijds ook veel meer vragen en reacties 
van cliënten op. 

 Ik ervaar dit niet goed, we hebben veel meer taken gekregen waardoor de cliënt minder aandacht krijgt. 
Alle nieuwe regels en alles wat we zelf moeten neemt veel tijd in beslag. Sommige cliënten weten veel 
teveel waar ze niks mee kunnen en zichzelf mee in de weg zitten. 

 Ik ervaar dit niet positief, mensen moeten veel meer handelingen verrichten waar ze eigenlijk helemaal 
niet of onvolledig voor opgeleid zijn. Taken die niet het zorgen voor cliënten zijn nemen erg veel tijd in 
beslag en daardoor raken er veel mensen overbelast. Er zijn heel veel mensen ziek burn out klachten, 
vraag me echt af of dit een goede zet is geweest. 
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 Ik ervaar geen driehoek omdat er maar bij 1 cliënt regelmatig contact met familie is. We proberen dit als 
groepsleiders over te nemen en kritisch te kijken en zodoende een zo goed en mooi mogelijk leven in 
te vullen 

 Ik ervaar het als chaotisch. En legt veel druk op ons als groep. Er zijn meer werkzaamheden er bij 
gekomen waar we niet voor opgeleid zijn. Daarnaast is er naast werken met cliënten ook weinig tot 
geen tijd om ons verder in zaken te verdiepen. Ik ervaar weinig begrip van de organisatie op deze 
factoren en ik voel meer werkdruk ontstaan! Dit zorgt bij mij voor stress. Het mooie van STERK vind ik 
de samenwerking met familie van cliënten. Tijdens het STERKE proces heeft familie ons als groep 
beter leren kennen en is de samenwerking en begrip naar elkaar toegenomen. 

 Ik ervaar het als niet haalbaar. Als er zich situaties voordoen (bijvoorbeeld het plaatsten van een 
nieuwe cliënt) Da is het nog de hoger hand die dit bepaald en dit dan ook op een erg kinderachtige 
terugkoppelt naar de woongroep toe. Ze gaf heel duidelijk te kennen dat wij daarin niets te vertellen 
hadden en het daar maar mee moesten doen terwijl voor ons heel duidelijk was dat deze persoon niet 
paste binnen de groepsvisie. 

 Ik ervaar het als prettig om met verschillende mensen die met een bewoner te maken hebben (vanuit 
verschillende betrekkingen met). Maar ik denk te ervaren dat het idee van eigen regie, op papier mooi 
en geduldig is. En dat die op gaat zolang het "in het straatje" en "in het budget" past. Maar daarbuiten 
is er weinig meer mogelijk dan voor dit Samen Sterk. 

 Ik ervaar het niet als een verbetering voor teams. Wel voor cliënten, maar dan met name voor de 
hogere niveaus. Eigen regie. Bij cliënten die niet voor zichzelf op kunnen komen of niet kunnen zeggen 
wat ze willen bepaald vaak de persoonlijk begeleider 

 Ik ervaar het niet lekker, te veel dingen naast je kern taak, kerntaak (verwaarloost).Liever praktisch 
bezig met de cliënten, 

 Ik ervaar het nog steeds niet zo positief. Ik mis de teamleider nog steeds, waar je op terug kunt vallen 
als het nodig. Wij komen op de groep tijd te kort om alles door te lezen wat door de organisatie naar 
ons toe mailt. Daarom missen wij soms een groot gedeelte van alles wat er speelt binnen de DTZC. 

 Ik ervaar nog veel onduidelijkheid hierin. Duidelijk nog een leerproces met kinderziektes. 

 Ik ervaar zeker meer eigen regie. Dit zorgt voor meer communicatie in de driehoek, ten goede v.d. 
cliënt. Echter heeft de groepsleiding meer taken gekregen, waarvoor zei niet gewaardeerd wordt, 
waardoor er minder tijd voor de cliënt is. Een negatieve ontwikkeling. Tevens vind ik het ontwikkelen 
van een visie per woongroep een droom, de wens is deze visie te schrijven echter heeft de 
groepsbegeleiding niks te zeggen over nieuwe cliënten die geplaatst worden. Hoe kan dan een visie 
geschreven worden? 

 Ik heb het gevoel dat er nog te veel regie bij de hogerhand ligt en te weinig regie op de werkvloer zelf 

 Ik heb het idee dat ik nu nog verder van de echte zorg af sta. we hebben veel meer extra taken 
gekregen en zien het eigenlijke doel 'een goed leven voor de cliënt' helemaal over het hoofd. ik zie dat 
ons team hier erg veel moeite mee heeft en in plaatst van het team sterker te maken, lijkt het juist 
zwakker te worden. dit heeft ook gevolgen voor de cliënten. 

 Ik heb in de laatste twee jaar zo hard moeten werken en door schade en schande wijs moeten worden. 
Wij zijn NIET versterkt. Geen goede begeleiding gehad. Dit is de grootste reden dat ik nu al twee 
maanden ziek thuis zit. Zelfs het nieuwe computersysteem wordt in mijn ogen niet goed uitgelegd en 
moet allemaal tussen de bedrijven door. 

 Ik heb tot nu toe binnen de organisatie nog niet gewerkt op een groep die versterkt was en kan hier dus 
geen goed antwoord op geven. Tenslotte zijn wij bezig met Triple-C en met die methode heb je wel een 
meewerkend voorman nodig. 

 Ik merk dat dit veel te snel is ingevoerd. Wij als begeleiders wisten niet wat er ging gebeuren. Het was 
heel slecht voorbereid. Veel groepen waren nog bezig om een team te vormen en goede zorg op de 
groep te leveren.....gevolg heel veel zieken onder de medewerkers. 

 Ik merk dat familie van onze cliënten daar niet op zitten te wachten. Het is voor de toekomstige cliënten 
zeker mooi maar cliënten die al jaren in de instelling wonen zijn gehospitaliseerd en niet reëel in 
wensen. 

 Ik merk dat het in ons team niet lekker loopt. We kregen alles in een keer op ons bordje en moesten het 
zelf uitzoeken. 

 ik merk dat in het geval van samen sterk te veel team/groepen in de vrijloop zijn gelaten en het zelf uit 
moesten zoeken.... te weinig ondersteuning. Ik heb zelf het versterken niet mee gemaakt maar van 
horen zeggen 

 Ik merk heel erg dat men probeert te streven naar samen sterk maar dat dit in de praktijk niet haalbaar 
is. Clienten worden bij elkaar gezet die niet bij elkaar passen.. passende dagbesteding zie ik te weinig 
met name in de avonden en weekenden.. door de bezuinigingen heeft de begeleiding daar ook geen 
tijd meer voor.. de cliënten gaan juist negatief gedrag inzetten puur uit verveling.. de cliënten krijgen te 
weinig beweging waardoor ze met overgewicht te maken hebben.. wij gaan ook als we vrij zijn naar de 
sportschool of hebben hobby’s. We streven naar "het normale leven" maar daar moeten de faciliteiten 
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er ook naar zijn... ik geloof echt wel dat die driehoek kan werken maar daarvoor moet er veel gebeuren. 
Voor de werknemers vind ik de belasting te groot... ik ben voorstander van lange diensten en meer 
dagen vrij achtereen.. nu werkt men veel dagen met 1 dag vrij tussendoor.. en dan word je vaak nog 
gebeld op je vrije dag.. gezond werken is voor mij 8 uurs diensten met een fatsoenlijke overdracht. Dit 
is beter voor de werknemer als cliënt.. voordat we zelfsturend werden vind ik niet meer dan normaal dat 
teams daarin geschoold worden voordat ze zelfsturend worden i.p.v. teams in het diepe gooien en laten 
zwemmen en dan later versterkt worden.. 

 Ik mis duidelijk een leidinggevende. De kar trekkers lopen hard, en anderen kunnen achterover leunen. 
Client staat centraal is een mooi woord maar komt lang niet altijd uit de verf. Controle op alles en 
iedereen is zoek. Men weet van elkaar niet meer wat men doet en waar men moet zijn. 

 Ik persoonlijk vindt onze groep erg zweven en er is weinig sturing. 

 Ik probeer de cliënt zo veel mogelijk eigen regie te geven. Maar op onze groep wordt volgens niet met 
de term in een driehoek gewerkt. 

 Ik vind dat als je van teamleider ineens naar zelfsturend gaan dat hier aan de voorhand stappen gezet 
hadden moeten worden. Je kunt niet ineens alles zelf. Met het weg halen van een teamleider valt er 
ook heel veel informatie en kennis weg. Na 2,5 jaar zijn nog niet alle teams versterkt, wordt er mee 
gestopt (de manier waarop er nu versterkt wordt?) alles wat er gedaan moet worden niet elk team zelf 
uitzoeken ( kost veel tijd en geld). Wanneer er nu keuzes gemaakt moeten worden ben je nog steeds 
erg afhankelijk van derden, dit is eerder toegenomen dan afgenomen. 

 Ik vind dat dit slecht werkt. Er is niet veel meer eigen regie dan voorheen dat je het samen met je 
teamleider overlegde, maar de werkdruk is wel 10 keer hoger door alle randzaken die je moet regelen. 
Daarnaast worden PB'ers aangestuurd tot meer leidinggevende taken. We zijn drukker met de 
randzaken dan met de cliënten zelf. En het kost ook nog veel meer geld 

 Ik vind dat er te snel vanuit werd gegaan dat de groep het allemaal zelf kon 

 Ik vind dat je door Sterk je meer administratieve werkzaamheden krijgt waar je niet altijd van af weet. 
Het sterk traject heeft niet veel opgeleverd, wij werkten al goed samen met elkaar en familie van onze 
cliënten. 

 Ik vind dat we in het diepe zijn gegooid. Ik doe maar wat. Zeer slechte ondersteuning. Al denk ik wel, 
dat het op den duur een ideale /goede werkwijze is. Maar werkt iedereen op dezelfde manier? Ik vraag 
het mij het af! 

 Ik vind dat we steeds meer eigen regie krijgen en dat we goede gesprekken voeren. Ik vind alleen dat 
we veel teveel administratie in de uren moeten doen en dat de cliënt dan niet altijd de aandacht krijgt 
die die verdiend. 

 Ik vind dat wij te druk zijn met het zorgen dat er voldoende personeel op de groep werkt en gaten in het 
rooster waardoor de cliënt te kort komt 

 Ik vind deze manier van werken en voel me betrokken op deze manier van werken 

 Ik vind het af en toe nog rommelig. Het is wel zo dat de ouders meer betrokken zijn bij de organisatie 
en zij kunnen meer meedenken. De begeleiders moeten meer energie en tijd stoppen in administratie 
in de plaats dat zij de tijd nemen voor een cliënt. 

 Ik vind het een goede zet om meer vanuit de driehoek te werken, hoewel ik het wel belangrijk vind dat 
medewerkers hierin meer geschoold dan wel ondersteund worden. Er zijn bepaalde situaties waarbij de 
driehoek soms een lastig/moeilijk effect heeft op iets wat uitgewerkt/opgepakt moet worden 

 Ik vind het een mooie ontwikkeling om de cliënten steeds meer zelf te laten kiezen. Echter merk ik op 
dat sommige collega's behoefte hebben aan ondersteuning in dit proces. Hoe pak je dit aan? 

 Ik vind het fijner om onder een teamleider te werken en om niet zelfsturend te zijn. Er komen zoveel 
taken meer op onze schouders terecht, terwijl we hier bijna geen tijd voor hebben. Het is erg krap qua 
uren! 

 Ik vind het goed dat er meer samen met familie en cliënten gewerkt wordt. De cliënten staan centraal 
Maar ik vind het belachelijk dat taken van de teamleiders destijds naar de groepen zijn gegaan terwijl 
we er niet meer uren bij hebben gekregen. Het moet allemaal maar binnen de huidige aantal uren. 
Daarnaast hebben wij taken gekregen waar we niet voor geleerd hebben, maar waarvan er wel even 
wordt verwacht dat wij dit kunnen en maar even doen. 

 Ik vind het heel belangrijk wat een cliënt wil. Daar zet ik mij 100% voor in als begeleider. Maar, de 
cliënten hebben een beperking en daar wordt met Samen Sterk niet altijd rekening mee gehouden. 
Sommige cliënten kunnen het niet aan om zelf (deels) de regie te hebben, maar hen is wel vertelt dat 
ze dat hebben. Als begeleider sta je dan soms met de rug tegen de muur. Wat als een cliënt zegt dat 
hij niet wil douchen en zijn laatste douche-beurt is ruim een week geleden? Om maar even iets te 
noemen. We moeten als begeleiders hier niet te makkelijk over denken, wij zijn professionals en 
moeten er te allen tijde staan voor de cliënt....... ook als hij/zij dat niet wil (of denkt te willen). Ik vind dat 
er nu nog veel verwarring is, ook binnen de verschillende disciplines. Eigen meningen worden vaak 
meegewogen waardoor je verschillende inzichten krijgt. Als team is het dan om te kijken wat het beste 
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is voor de cliënt. Ons team was al bezig voor Samen Sterk bezig met Oplossingsgericht Werken wat 
veel overeenkomsten heeft met Samen Sterk. 

 Ik vind het idee heel mooi, op laag niveau vind ik dit alleen iets verkeerd aangepakt. Tussen ouders 
verzorgers en begeleiding snap ik het idee. De opzet van mijn leven voor de cliënt met hoog niveau 
ook. Maar aan de cliënt met laag niveau is minder gedacht. 

 Ik vind het idee vanaf het begin heel mooi, samen voor de bewoner staan. Het goede gesprek is erg 
belangrijk maar kost veel tijd en geld, daar was ik ook sceptisch over en nu bewijst zich dat ook dat dat 
niet haalbaar is. het goede gesprek kan goed als daar tijd en geld voor is. Wij hebben de zorg voor 
onze bewoners, wij werken bewonersgericht en geven zorg op maat dat is intensief en de diensten zijn 
dan vol. even een gesprekje onder de koffie kan natuurlijk maar niet elke keer. Onze bewoners zijn 
totaal afhankelijk van de zorg en/of toezicht. i.v.m. privacy kunnen we niet alles tijdens de koffie 
bespreken dus zal een momentje kantoor ingeplant moeten worden. dit gaat dan wel ten koste van de 
tijd van onze bewoners. soms is dat goed maar niet als de gesprekjes altijd van dezelfde verwanten 
komen. Hierop zouden dan extra uren ingezet moeten worden. Eigen regie heb ik vanaf het begin lastig 
gevonden. je bent een groot team met veel visies daarnaast ook nog de verwanten die een mening 
hebben...dit alles kost heel veel tijd en daardoor geld. Zoals hiervoor al beschreven heb ik moeite met 
bepaalde keuzes die zijn gemaakt. er moet nu nog meer gedaan en geregeld worden in een dienst dat 
we nog minder tijd met de bewoners bezig zijn. Ten aanzien van kostenbesparing denk ik dat dit 
goedkoper lijkt maar als je ziet hoeveel tijd er op de werkvloer verloren gaat aan deze regeldingen is 
het een flop geworden. Ook t.a.v. financiën, welk geld hebben we wat wordt waarvoor gebruikt... enz. 
enz. als we dat allemaal zouden willen kunnen hadden we een ander vak moeten leren. begeleiden, 
verzorgen, een goed leven voor onze bewoners en mooi werk dat is voor ons daar zijn we goed in,  
financieel gezond is een heel ander tak van sport, deze verantwoordelijkheid vind ik te veel op de 
werkvloer gelegd. we hebben teamportaal gehad, dit was heel verhelderend en mooi, het team is nog 
dichter bij elkaar gekomen. en de neuzen nog meer dezelfde kant op. wij zijn eerst versterkt en daarna 
teamportaal. wellicht had dit andersom gemoeten dan waren we er nog sterker uitgekomen. 

 ik vind het inderdaad een mooi idee eigen regie. maar je moet wel beter naar kijken waar ze de regie 
dan ook echt in kunnen nemen. begrenzen en sturing is hierin een pre. al met al vind ik het een beetje 
doordacht allemaal. ik heb ook niet altijd regie in mijn eigen leven ik moet ook wel eens dingen doen 
die ik niet wil. maar dat hoort bij het leven dus ook bij onze cliënten. de driehoek is een prachtig mooi 
iets wanneer je ook cliënt vertegenwoordigers hebt die betrokken zijn, anders wordt het wel erg lastig. 

 IK VIND HET VERSCHRIKKELIJK. wij zijn in het begin al niet goed versterkt, er gaan mega veel uren 
in zitten die je het liefst wilt door brengen met de cliënt. Het is mooi dat de cliënt meer te vertellen heeft 
maar dat sommige ouders of verwanten het liefste nog meer wensen krijgen. dit brengt ons als 
personeel soms in hele moeilijke situaties. ik vind het op papier zeer mooi bedacht maar in de praktijk 
werkt het voor mij totaal niet. ik lig er vaak wakker van van wat ik allemaal nog moet regelen. Ik weet 
dat dingen regelen bij je werk hoort maar dit is echt veel. ik bewust niet verder gaan leren om zo meer 
praktijk te kunnen doen en minder hoef te regelen maar daar merk ik nu niks meer van.  het werk is er 
een stuk minder leuk geworden voor mij. ik zit dan ook echt te zoeken naar ander werk waar we nog 
wel een teamleider hebben want dit werkt gewoon niet!!!! 

 Ik vind t zelf zeer prettig om niet de ballast van een organisatie te ervaren. tegelijkertijd doet het een 
beroep op feedback geven en ontvangen. Bij conflicten is de beweging naar een leidinggevende 
omslachtig en ver weg. Het zogenaamde versterken vind ik zeer onprofessioneel neergezet. Coach is 
niet in beeld als je t goed doet, maar komt af en toe langs. Dat voelt dan ongemakkelijk, waar heb je t 
over? Ik kan en wil niet over cliënten praten, ook niet over t team omdat er simpelweg geen coachvraag 
ligt. Liever leg ik verantwoording af middels parameters 

 Ik vindt de methode Sterk goed, echter vind ik dat we als groep Middenweg 10-12 door Sterk meer 
beslissingen zelf mogen bepalen, dit is echter niet helemaal het geval. Sommige dingen worden nog 
voor ons beslist, dat vind ik jammer want hierdoor hebben we zelf daarbij nog niets in te brengen. 

 Ik voel me betrokken bij het werken in de driehoek, en het realiseren van de eigen regie voor onze 
cliënten. toch is dat ook bij onze doelgroep lastig, omdat de cliënten waar ik mee werk wel veel kunnen 
maar erg weinig aankunnen. Dus soms geven ze dingen aan die ze graag willen maar dan blijkt in de 
praktijk dat dat niet kan omdat ze het niet aankunnen. 

 Ik voel me erg betrokken bij het realiseren van dit mooie idee, maar daarnaast ben ik van mening dat 
zelfsturende teams niet werken. Je krijgt onderling meer wrijving doordat je op de werkvloer te maken 
hebt met verschillende niveaus en persoonlijkheden, de een is een kar trekker en laat veel van zich 
horen waardoor de ander ondersneeuwt, dit komt uiteindelijk niet ten goede van de cliënt. Daarnaast is 
er veel onwetendheid, ook nog na 2,5 jaar, dus zijn er veel punten die fout gaan of zelfs niet opgepakt 
worden om dat men gewoon niet weet hoe en waar ze moeten zijn. 

 Ik voel me super betrokken, heb wel het gevoel dat het te weinig geluisterd wordt naar de 
medewerkers, naar de teams. Wij weten soms echt niet waar de organisatie echt mee bezig is. We 
willen kennis van de zaken om ons heen. Neem als voorbeeld het cliënt dossier. Het wordt niet 
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geïntroduceerd! Je krijgt het op de groep, je krijgt je inlog, en verder zoek het maar uit. Dit kost onnodig 
veel tijd! als onze rapportage staat nu daardoor in het verkeerde deel! En dan krijg je via mail en 
boekjes wel van alles om je oren, maar we voelen geen tijd om eens rustig te gaan zitten en een en 
ander uit te zoeken. 

 Ik voel mij steeds minder betrokken bij de begeleiding van de cliënt. Ik heb de indruk dat de cliënt en de 
organisatie c.q., gedragswetenschapper samen met de familie/verzorgers bepalen wat de cliënt nodig 
heeft. Wij als werknemers hebben dit dan maar uit te voeren. Naar onze expertise en mening, want wij 
werken/begeleiden  tenslotte het meeste met de cliënt, wordt steeds minder gevraagd. 
Medezeggenschap en het werken in de driehoek en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt leggen is 
prima maar ik vraag mij ook af of dit voor iedere cliënt en ouders/verzorgers geld. Helaas heeft niet 
iedereen het niveau en de kennis in huis om de juiste inschatting te maken wat de beste begeleiding 
voor hem of haar is. Wij als begeleiders moeten naar mijn mening de laatste tijd steeds meer de cliënt 
plezieren, dit staat dan wel hun begeleiding en ontwikkeling in de weg. 

 Ik vond dat we te snel nieuwe taken kregen. Deze taken kosten erg veel tijd, overleg. Tijd die we eerder 
aan cliënten konden besteden. Ook vaak nog onduidelijkheden 

 Ik werk met ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkte cliënten en zou liever teruggaan naar hoe het 
was. Vanuit onze ervaring vind ik zorg dragen voor het welzijn voorop staan en ga ik uit van de 
behoefte van een ieder afzonderlijk. Ik kan vanuit dat standpunt meestal bepalen wat goed is voor de 
cliënten en weet waar zij zich fijn bij voelen. Door alle gesprekken en overleggen die gevoerd moeten 
worden is er minder tijd op de werkvloer en dat gaat naar mijn idee ten koste van de cliënten. Ik zou 
graag terug gaan naar hoe het was... 

 ik werk nu op een groep, waar veel word bepaald voor een cliënt, dus de cliënten hebben de hun eigen 
regie weinig in handen. ik vind eigen regie tot een bepaalde grens wel belangrijk voor een cliënt en 
nodig. 

 Ik werk op een groep met dementerende cliënten die zelf geen regie meer hebben en al lang binnen de 
losser-hof wonen. De familieleden vinden dat wij het goed doen. Hierin is bij ons weinig veranderd. Er 
wonen 2 cliënten aangeleund in een appartement waarvan 1 cliënt met hoger niveau. Hierbij zie ik wel 
dat zeggenschap echt meerwaarde heeft. Zij heeft echter ook weinig contact met familie. Ik vind de 
manier van werken wel prettig. 

 Ik werk pas 3 mnd. bij deze stichting en weet dus niet beter. Daarbij werk ik met kinderen, de vraag lijkt 
dus minder voor mij van toepassing 

 Ik werk pas sinds juni binnen DTZC, dus ik kan niet benoemen wat de verandering is geweest en heb 
dus ook geen duidelijk beeld van hoe het eerst was. Ik denk dat STERK een hele goede manier van 
werken is, maar dat in sommige gevallen het samenwerken met ouders/verzorgers niet bijdraagt aan 
een goede hulpverlening. Al vind ik het wel waardevol dat de ouders/verzorgers op dit moment zo 
betrokken worden in de begeleiding van hun zoon/dochter. 

 Ik werk pas sinds kort bij de Twentse zorgcentra. Heb mij dus nog niet veel kunnen verdiepen hierin. 
Wat ik van collega's hoor. Vinden ze het wel een fijn systeem. Ze moeten er alleen even aan wennen. 

 Ik werk zelf al veelal vanuit de regie voor de cliënt. Van samen sterk weinig tot geen gesprekken 
gevoerd. In deze 2.5 jaar weet niet iedereen wat zijn/haar rol is gaan worden. Men heeft de organisatie 
zonder overleg met de werkvloer en randvoorwaarden omgezet in zelf organiserend waardoor er veel 
werk op de schouders kwam te liggen van medewerkers zonder veel begeleiding. 

 Ik werkte op de zaterdagopvang en had alleen mijn team kreeg dus niet veel mee van de rest van 
organisaties dus kan niet veel over zeggen 

 Ik zat met een team als koploper in het sterk proces. Ik voel me heel betrokken bij werken binnen de 
driehoek. Helaas moet ik elke dag zien en meemaken dat een aantal collega's het werken binnen sterk 
zien als een uitgelezen kans om meer met cijfers en minder met cliënten te werken. 

 Ik zie niet een heel groot wezenlijk verschil. Ouders zijn mssn wel iets meer betrokken of kunnen meer 
inzicht krijgen maar over alg is het contact voornl rondom eigen kind/familie en niet zozeer andere 
groepskeuzes. Veel familie werd ook niet enthousiast vh versterk traject en veel werden anti. Was ook 
niet heel bevorderlijk. Ik heb mijn twijfels wel wat bij samen eigen regie... zie nl zelf niet waar het 
verschil nu echt zit. Is ook lastig om als verzorgende twee petten op te zetten in de dagelijkse concrete 
bewonerszorg en die van "het runnen van een woongroep" 

 Ik zie veel overschatting van cliënten. Veel info voor cliënten. Het werkt in veel gevallen prima. Maar 
ook in veel gevallen niet i.v.m. de hoeveelheid regie die onze bewoners soms krijgen en daar in 
verzuipen. 

 In de doelgroep waar ik in werk ligt toch meer de regie bij begeleiding in samenwerking met de 
gedragswetenschapper. Dit geeft wel eens wat onduidelijkheden naar cliënt toe. 

 In de theorie klinkt het allemaal erg mooi. In de praktijk komt het erop neer dat je in minder uren veel 
meer werk erbij krijgt. Je veel dingen ineens moet regelen waar je vroeger niet mee mocht bemoeien. 
BV sollicitatie gesprekken, ziektewet. Aan de andere kant vindt ik dit weer een uitdaging. Het is alleen 
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jammer dat het ten koste gaat van de uren van cliënten. Zou mooi zijn als hier wat meer evenwicht in 
komt. Mooi werk goed leven boor de cliënt en uitraas financiële gezond...... 

 In het begin was het voor ons als team erg wennen om zelfsturend te zijn, maar dit is al vrij snel goed 
opgepakt en de taken binnen het team zijn zo verdeeld dat alle kwaliteiten van de collega's goed zijn 
benut. Het werken in de driehoek is voor ons een lastig puntje, omdat we vaak ervaren dat er weinig 
respons vanuit de familie komt. We doen wel ons best om dit te verbeteren. Op het gebied van 
zeggenschap hebben we wel een grote sprong gemaakt. Onze cliënten hebben meer zeggenschap 
over de invulling van zijn/haar leven. 

 In mijn groep zijn we een paar jaar geleden begonnen met Sterk, maar konden het niet afmaken. I.v.m. 
onrust en agressie op de groep, we hadden toen veel dingen tegelijk en er waren andere prioriteiten. 
Onze groep heeft veel oudere cliënten waarvan de ouders niet meer leven, of ze zijn al op leeftijd. Dan 
neemt een ander familielid de zaken waar. Mijn ervaring is dat deze familieleden erg betrokken zijn bij 
hun eigen broer/zus maar dat ze niet staan te wachten om het voortouw te nemen in allerlei 
regeldingen, of bijeenkomsten. Toen we begonnen met Sterk kwam op de eerste bijeenkomst van de 9 
cliënten maar van 3 de familie opdagen. Dus bij ons komt het eigenlijk allemaal op het team neer. 

 In ons team wordt er nauw samen gewerkt en we proberen dan ook zoveel mogelijk aan de wensen 
van de cliënt te voldoen. Helaas is dat niet altijd meer mogelijk omdat we op een ouder wordende 
groep werken en met dementerende mensen te maken hebben. Zij hebben dan juist meer sturing en 
begeleiding van de medewerkers nodig. 

 Ja, deze werkwijze leidt tot meer regie, ik ervaar dit als positief. Vind wel dat er teveel nog gekeken 
wordt naar wie het hardst schreeuwt krijgt het meest gedaan, niet altijd staat de cliënt dan centraal. Een 
cliënt met ouders met een beperking die niets van zijn of haar kinds rechten weet krijgt naar mijn idee 
minder gedaan binnen de organisatie dan een kind met mondige ouders. Soms staat geld centraal, niet 
cliënt. 

 Je wordt in het diepe gegooid en moet het zelf maar uit zoeken 

 Kinderen wonen bij ouders en komen bij ons logeren. Ouders beslissen zelf over hun kind. 

 lastig! Voor veel van onze ouders hoeft dit niet. Zij zijn blij als het goed gaat met hun kind en willen 
verder niet teveel 'bemoeien’. Met 2 ouders zijn wij een locatieraad gestart vanuit het 'sterk' traject. Dit 
begint langzaam vorm te krijgen. We hebben mooie gesprekken en goede ideeën. Maar het is lastig om 
het hele team enthousiast voor te krijgen. 

 Leidt deze werkwijze tot meer eigen regie? Ja en nee. Ja, de cliënten, begeleiders en wettelijk 
vertegenwoordigers lijken meer de eigen regie te krijgen. Echter blijft de eigen regie nog wel beperkt, 
omdat het veelal wel moet passen binnen alle bezuinigingen, de organisatie, de kennis/kunde van het 
personeel, etc. Daarnaast mis ik soms de communicatie, het versterken en het werken in de driehoek. 
Hier zou meer de focus en bijscholing op mogen liggen. Hoe vergroot je de communicatie? Wat kun je 
doen in verschillende situaties? Wat als de deur dicht wordt gehouden bij een van de hoeken van de 
driehoek? Etc. 

 Levert meer vragen op dan antwoorden. Veel mensen zijn cynisch. Gesprek ik driehoek goed bedoelt 
maar in de praktijk lastig uitvoerbaar, spelen veel regels (waar eindigt de inspraak van de cliënt, 
hebben niet voor niets vertegenwoordigers en wonen begeleid, erg lastig en zorgt voor veel vragen) en 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn onduidelijk. 

 Medewerkers hebben te weinig bevoegdheden en moeten nog te veel rekenschap afleggen. 
Organisatie is er nog niet geschikt voor te log en star en niet flexibel genoeg. Contact ouders is over 
het algemeen goed te noemen. 

 Meer regie bij de doelgroep waar ik werk is niet mogelijk vanuit de cliënt i.v.m. het niveau en 
bijkomende ouderdomsverschijnselen zoals Dementie. Daarom zullen wij de ogen en oren voor onze 
cliënten moeten zijn. Wij als groepsleiding kennen de bewoner goed en weten wat zijn/haar behoefte 
op dat moment is. Minder overleg en gesprekken om zorg aan te passen in die situaties zou beter zijn 
omdat je dan sneller kunt inspelen op actuele zaken. Ik voel me betrokken bij de goede gesprekken 
omdat er voor onze groep positieve dingen uit kwamen rollen. Dit moet je zelf vanuit de groep 
aansturen, anders gebeurt er niets. 

 Meer regie is een mooi middel maar vergt ook meer tijd en energie. Op onze groep hebben we nog 
geen versterking gehad, zijn altijd al zelf support groep geweest en gebruiken een driehoekswerking al 
langer, Maar merk nog niet dat er drastisch dingen veranderen, verandering kost tijd dat snap ik. Maar 
zie te veel goede werknemers die door hoge druk en te weinig gehoor op raken. Een bekend probleem 
binnen de organisatie. Dit is een teken dat er nog veel te verbeteren is. Deze vragen lijst is daar voor 
een goede manier om dit aan te geven maar belangrijk dat er ook serieus wat mee gedaan Word. Op 
groepen Word je vaak door organisatorische langdurige gedoe belemmerd is wat wij nodig hebben om 
gezond te werken en de cliënt leid hieronder en je kan een stukje persoonlijke aandacht maar met 
moeite realiseren soms. Wij proberen er wat van te maken vanuit een creatieve manier van denken en 
handelen, of dit altijd gezien word vraag ik mij soms af. 
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 Meer regie op de groep is een feit! Maar betekent ook dat veel administratief taken door de direct 
zorgverleners gedaan moeten worden! Hiervoor is geen extra betaling en ook niet genoeg extra tijd 
voor gegeven. Het gaat ten koste van de zorg voor de cliënten, en, ook vaak genoeg, van onze eigen 
privé tijd!!! 

 Mijn ervaring hierbij is overwegend negatief. Wat mij betreft is het vooral "oude wijn in nieuwe zakken". 
Het enige wat het me gebracht heeft is dat ik me er misschien iets meer van bewust ben dat de wens 
van de cliënt centraal staat. Echter hoe dit vorm wordt gegeven via de driehoek en het versterktraject 
vind ik allesbehalve goed. Als begeleiding weten we juist heel goed wat de cliënt wel en niet nodig 
heeft. Sinds de reorganisatie zitten wij begeleiders alleen maar vaker op kantoor en wordt er steeds 
meer van de flexibiliteit van de begeleiders en mentoren gevraagd. "Zie het als investering”, wordt er 
dan geroepen. Dat werd er na het uitvinden van de POP ook gezegd, maar enkele jaren later bleek het 
niet afdoende te werken. Vele cursussen met vernieuwingen die we gehad hebben, echter blijkt een 
half jaar later dat het allemaal in de ijskast staat en er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven. De 
drang bij het management om juist de beheersbaarheid te vergroten middels cursussen als nu "mijn 
leven" bij bezuinigingen snap ik niet. Geef ons maar de gelegenheid om zelf medicatie bij de Apotheek 
om de hoek te halen We zelf mensen direct kunnen benaderen bij een technisch probleem i.p.v. 
facilitair te mailen of bellen. We zelf de taxi's regelen en niet de VCP. Iedereen in de organisatie lijkt 
druk. Mails en communicatie verloopt hierdoor erg langzaam en stroef. Het ergste hiervan vind ik dat 
de directe begeleiding van de cliënt hierdoor onder druk komt te staan. Juist waarvoor we zijn opgeleid 
en daarbij ook goed in zijn kunnen we steeds minder uitvoeren namelijk het uitvoeren van de directe 
zorg, ondersteuning en begeleiding van de cliënt. Dit vind ik jammer en schrijnend. Het geeft het gevoel 
dat we constant achter de feiten aanlopen. 

 Mijn ervaring is er niet. Wij zijn op onze groep bezig met trippelC. Heel mooi maar heeft tijd nodig en 
denk dat wij nu op de goede weg zitten. 

 Mijn mening hierin is dat ik het geen goede manier van werken vind, alles wat wij aangeven kan niet, 
word niet op geantwoord, we hebben helemaal GEEN regie, directie bepaalt, met alles, Ze laten ons 
voelen dat we betrokken zijn maar uiteindelijk word met onze mening niks meegedaan. En de 
zeggenschap voor cliënten dat is een dingetje, ik vind het goed dat naar hun geluisterd word, maar er is 
voor heel veel cliënten rust, regelmaat en reinheid het nodig, wij hebben cliënten die zelf helemaal 
geen beslissing kunnen nemen, bv iemand wil samenwonen? Dit is onmogelijk dit kan nooit 
gerealiseerd worden, wanneer wij met hem dit gaan onderzoeken word voor hem de teleurstelling 
alleen maar groter, en kan het weer op escalaties uitdraaien, soms moeten wij met ouders beslissingen 
nemen. 

 Momenteel merk ik het niet zo erg jammer. Ook al doen we zo ons best er is teveel onrust. 

 Naar mijn idee mogen we alles zelf regelen maar als er echt knopen doorgehakt moeten worden dan 
wordt er niet geluisterd. Dan lijkt geld ineens het belangrijkste 

 Nee, er is weinig verandert behalve dat er veel meer werk op de werkvloer is bijgekomen. De mijn 
leven gesprekken zijn wel heel positief al is het hele programma wel erg gericht naar de cliënt die hierin 
ook dingen kan. 

 Nee, alleen als het de 'organisatie' uit komt ben je zelf sturend. Anders zijn we alleen maar zelf 
oplossend. We moeten binnen de kaders blijven om controle op ons te houden. 

 Negatief. Er wordt gesproken over meer eigen regie. Zodra je meer eigen regie wil kan het niet. Dan 
zijn er kaders waarin je moet werken. Wil je daar buiten dan is die optie er niet. Verder is de driehoek 
op individueel niveau misschien goed toe te passen. Huisbreed wordt het onwerkbaar. Te veel mensen 
met te veel meningen. Met te veel inspraak. 

 Niet alle coaches zijn overal van op de hoogte, wij moeten veel zelf uitzoeken wat ons heel veel extra 
tijd kost. Soms worden we ook van de een naar de ander gestuurd. Samenwerking met CSB is erg 
goed hierin 

 Niet altijd even goed. Je wordt op 1x in de diepe gegooid en zoek het maar uit als zelfstandige team. Je 
moet op 1x dingen regelen wat je nooit heb gedaan. 

 Niet goed, er is een teamleider nodig voor bepaalde beslissingen, anders krijg je rare situaties. Zoals 
problemen financiën, collega's onderling, aanspreekpunt waar je je probleem kunt neerleggen. 

 Niet positief. Allen van de driehoek moeten dan co operatief willen zijn...er wordt nu erg veel van 
begeleiding gevraagd. Persoonlijk vind ik samen sterk binnen zo'n grote instelling te hoog gegrepen. 
Bovendien moeten nu begeleiders overal van af weten of het zelf regelen, terwijl we zijn opgeleid om 
cliënten te begeleiden en zorg te coördineren......er wordt nu teveel gevraagd! 

 Niet positief. Traject is niet afgerond en daarnaast is er teveel verloop van personeel binnen Rondweg 
31. Randvoorwaarden zijn niet goed. 

 Niet zoals beschreven. Het is bij ons op de groep niet zo gelukt als gehoopt door verschillende 
omstandigheden. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden om als zelfsturend te werken 

 Niet. Je krijgt hierin geen ondersteuning 
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 Nu pas sinds 2 maanden op de hoogte van het Goed Leven Gesprek, waarbij de cliënt aan mag geven 
wat goed gaat en wat niet...en waarbij we stilstaan en gaan kijken vanuit het perspectief van de cliënt. 
Dit was eerder niet mogelijk/haalbaar/bekend wegens financieel ongezond. Mis hierin veel 
deskundigheid en uitleg vanuit de professionals, de ondersteunende disciplines. Tot nu toe nog weinig 
merkbaar bij ons dus. 

 Om een lang verhaal kort te maken Er is heel (te)veel geïnvesteerd in STERK en denk dat het te weinig 
heeft opgeleverd. Denk dat er over het algemeen te weinig kwaliteit is op de groepen om dit hele 
proces uit te voeren en ermee te werken, ondanks de versterkers. Uiteindelijk zal het niet de invloed 
hebben op de cliënt als gehoopt denk ik. Grootste minpunt is de communicatie naar ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers toe. Bij ons weten een aantal ouders tot op heden niet wat het inhoudt en 
sommigen hebben er zelfs nog nooit van gehoord.. Daarnaast ook nog eens de oude POP bespreking 
vervangen door het "mijn leven" gesprek. Een nieuwe cyclus waar ook erg slecht over 
gecommuniceerd is naar ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Wij moesten en moeten per mail en 
nieuwsbrieven maar lezen hoe en wat het inhoudt i.p.v. goede scholing. Al met al ben ik niet te spreken 
over dit! 

 Onrustig. Een leidinggevende die het team aanstuurt vind ik beter. Een leidinggevende is betrokken 
maar niet zo betrokken als mensen in een team. Hij/zij zou dus makkelijker moeilijke keuzes kunnen 
maken m.b.t. een team 

 ons team neemt duidelijk meer regie. Ik merk dat dat nog niet altijd begrepen en gewaardeerd wordt. 

 Ons uitgangspunt is altijd al geweest dat we de wensen van de cliënten respecteren. Niets nieuws 
onder de zon, Zo ga je nu eenmaal met mensen om. Ons team is nog niet versterkt. 

 Onze bewoners kunnen zelf niet aangeven wat ze graag willen, omdat ze bijna allemaal niet tot bijna 
niet kunnen praten. Zij kunnen niet goed omgaan met eigen keuzes maken, want hierdoor raken zij het 
overzicht over hun dag en leven kwijt. Wij zijn er samen met hun familie/verwanten voor om die keuze 
voor hun te maken. 

 Onze groep is nog niet versterkt. Ervaring naar zelfsturend team flinke impact binnen een team. Rollen 
en verantwoordelijkheid wordt anders binnen een team, dat is moeilijk om te bundelen. 

 Onze samenwerking in de driehoek is erg prettig. Helaas kunnen sommige wensen niet omdat er geen 
uren zijn....dus cliënten teleurgesteld en medewerkers hebben rotdiensten. Meer regie op de werkvloer 
is prettig maar we zijn erin gegooid zonder enige juiste sturing....het gevoel van "red je er maar mee" 
hebben wij erg gehad. Nu na een paar jaar redden we ons er aardig mee maar duurt te lang. 

 Op de vorige groep waren we bezig om dit opnieuw te realiseren. We hadden een heel plan opgesteld 
hoe wij met de cliënten hierin willen omgaan en hoe dit wordt aangepakt. Het hele team viel 2 weken 
later helemaal in duigen. Momenteel op de groep waar ik ben geplaatst worden ze niet versterkt, omdat 
hier geen geld meer voor zou zijn. Ik voel mij dus absoluut niet betrokken in het 'samen sterk'. Er wordt 
namelijk vanuit de hogere hand ook niet naar mij geluisterd naar wat mijn wensen zijn. En om eerlijk te 
zijn vraag ik mij ook af of vele cliënten hun eigen regie wel kunnen bepalen. 

 Op de werkvloer lijkt het wel tot meer eigen regie maar ik vind wel dat het management en de facilitaire 
diensten achter blijven. Doordat laatst genoemden achter blijven ervaar ik niet altijd eigen regie. 

 Op dit moment heb ik niet echt het gevoel dat we eigen regie hebben. Als team staan we ergens voor 
maar wanneer er hoger op iets besloten wordt en het staat vast kunnen wij als team vrij weinig. Wel 
vind ik het erg prettig werken dat de cliënt de regie heeft. Je ziet hierdoor cliënten soms groeien. 

 Op dit moment worden er teveel beslissingen vanuit de organisatie genomen zonder dat er overleg in 
de driehoek mogelijk is. Alles gaat buiten ons om. Wanneer het niet lukt worden wij geacht met elkaar 
in gesprek te gaan maar dat wekt erg veel irritatie op omdat cliënten en verwanten aangeven voor het 
blok gezet te worden. 

 Op dit moment worden we versterkt, ik heb het idee dat we nog niet in driehoek werken, meeste cliënt 
vertegenwoordigers zien we nog weinig, cliënten hebben nog niet over alles zeggenschap. Dit komt 
mede door de werkdruk op de groep. Dingen moeten te snel afgehandeld worden, er is vaak geen tijd 
om met cliënten in gesprek te gaan, waardoor er te snel voor ze beslist wordt. Door de hoge werkdruk 
en alle taken die er blijven liggen gaan medewerkers ontevreden naar huis of zijn thuis nog bezig met 
hun werk. Op die manier is er voor medewerkers geen mooi werk, dat betekend dat er voor cliënten 
niet altijd mooi leven is. Terwijl we natuurlijk heel erg ons best doen om ze zo goed mogelijk te 
begeleiden en ze niet te laten merken dat de werkdruk te hoog is. Alle taken die 2,5 jaar geleden op de 
groep werd neer gelegd omdat de teamleiders er uit gingen en de korte diensten (diensten van 3,4 of 5 
uurtjes) wordt de werkdruk hoog, we komen aan deze taken niet toe. Ook hebben we te weinig kennis 
van deze taken, alles moeten de groep zelf uitzoeken. Eigen regie is soms lastig, omdat je voor veel 
dingen nog wel toestemming moet vragen en dan uiteindelijk blijkt dat het toch niet kan. (Bv nieuwe 
tuintafel of nieuwe coating op terras) dit zou te duur zijn. Wel worden er andere dingen aangekocht die 
totaal niet te blijken werken (cliënt registratie systeem) met meer overleg naar groepen toe en groepen 
meer inzicht geven zouden dingen beter kunnen verlopen. Door ziekte verzuim kan onze groep ook niet 
financieel gezond draaien. Kortom, nog veel te veranderen. 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 83 van 99 

 Op een laag niveau groep slecht uitvoerbaar komt veel op de medewerking aan 

 Op microniveau investeren we veel in de driehoek. Ouders/familie wordt betrokken in het proces en we 
proberen er achter te komen waar de cliënt behoefte aan heeft. Soms hebben we te maken met 
tijdsdruk, het dagprogramma of de gezondheid van de cliënt waardoor er soms dingen gebeuren dat de 
cliënt op dat moment even niet leuk vind. Denk aan bloedprikken of niet de hele dag door kunnen 
snoepen, dit zijn onderdelen dat er wordt afgeweken van het zelfregie en de keuzes voor de cliënt 
wordt gemaakt. Vanuit hoger op hebben we als team jl. ervaren dat er niet altijd wordt gewerkt vanuit 
deze visie 'samen sterk'. Op het moment dat er iets moet gebeuren, moet dit gebeuren. Hier spelen 
dan andere factoren mee zoals de financiën en misschien het af en toe ad hoc moeten werken. 

 Op mijn eigen groep is sterk zeker geslaagd. Maar mijn huidige groep (i.v.m. opleiding werk ik op 
Grasklokje 3) heeft het veel minder in de vingers. Sterk kan goed op een groep die ook selfsupporting 
zijn en die de hele dag 'open' zijn. Een groep die alleen een paar uur in de ochtend werken en dan in 
de late middag en avond zijn veel meer alleen maar bezig met de zorg. Weinig tijd voor alle andere 
taken. 

 Op onze groep zijn we nog niet versterkt. Ik vind wel dat we bij ons op de groep wel goed kijken wat 
cliënten aan geven. Alhoewel de meesten niet kunnen praten, kunnen ze middels gedrag wel wat 
duidelijk maken. Door de hoge werkdruk door veel ziekte heb ik mij nog niet voldoende kunnen 
verdiepen in hoe dat goede gesprek er precies uit moet zien en hoe dat dan vervolgens verwerkt moet 
worden in " mijn leven”. Ook dit feit levert extra werkdruk op 

 Op zich wel als prettig, al kost het wel veel tijd en inzet en niet iedereen is bereid in dezelfde mate de 
schouders eronder te zetten. En ik vind nog niet alles even soepel verlopen. De participatie van 
verwanten is toegenomen, dit zie ik zeker als iets positiefs 

 Op zichzelf ervaar ik dit als zeer positief. Ik ben zelf op een 2-tal groepen intensief bezig geweest met 
ouder-groepscontacten. Eigenlijk al voor dat het woord verSTERKen bestond. Ik weet dus uit eigen 
ervaring hoe mooi en hoe belangrijk het contact is tussen cliënten, verwanten en de professionele 
dienstverlening en zorg. Of de werkwijze leidt tot meer eigen regie vind ik een moeilijke vraag. Dit 
omdat we de laatste jaren met alle goede bedoelingen en goede initiatieven toch heel veel uren aan 
zorg en aandacht hebben moeten inleveren. Kortom: het contrast tussen theorie en praktijk is te groot 
geworden in mijn opinie. Leg het allemaal maar eens uit aan ouders van een zwaar verstandelijk 
beperkt kind. Ik vind dat steeds moeilijker worden. En toch blijf ik positief en ben een heel groot 
voorstander van het goede gesprek! 

 Persoonlijk ben ik blij met het sterkproces, het bied kansen voor de cliënten, verwanten en personeel. 
Ik heb echter het idee dat er nog delen van de organisatie zijn die nog niet voldoende rijp zijn hiervoor. 
En dan met name onderdelen als o.a. facilitair, en de praktijkverpleegkundigen. Deze willen nog (te) 
graag een beslissende stem houden. 

 pff vind het lastig Je loopt tegen dingen aan die je niet waar kunt waar maken doordat je geen tijd hebt 
of geen geld hebt.( belofte maakt schuld)De veiligheid van mij en de cliënt moet duidelijk en gezond 
zijn. Anders krijg je vervelende situaties 

 Positief is dat je meer inbreng heb bij keuzes die gemaakt moeten worden omtrent het 
groepsgebeuren, voor b.v. de cliënt meedenken qua werk, financiën, welke hulp heb je nodig, waar 
gaan we die zoeken. Verder mogen kijken dan alleen dtzc. Nadeel is dat je veel verschillende instanties 
krijgt bv bewindvoerders, zorgverzekeraars, tv aansluitingen. Dit brengt weer meer werk met zich mee 
in het kantoor. Ouders en wettelijk vertegenwoordigster zijn niet allemaal bereid hierin mee te denken. 
Er zijn er een paar die de kar trekken. Dit zie je ook in het team, dat er een paar zijn die het voortouw 
nemen en beslissingen nemen. Dit wordt niet altijd gewaardeerd. 

 Regie is een grappig begrip bij sterk. Enerzijds krijgt men inderdaad de regie, maar daarentegen wordt 
in principe nog veel bepaald vanuit hogerhand. Regie is eigenlijk het maken van een keuze. Doe je dit 
of doe je dat. Daarnaast worden er nog steeds keuzes voor je gemaakt. Iedereen eigen e-mailadres 
bijvoorbeeld is bij ons op de groep totaal overbodig, het geeft alleen maar meer rompslomp tijdens de 
dagelijkse tijd die je eigenlijk wilt besteden aan de bewoner. 

 regie over cliënten hun eigen leven is prima. Maar we slaan binnen DTZC te ver door. Onze cliënten 
kunnen niet alles zelf bepalen, ze overzien de gevolgen niet en komen daardoor in de knup met 
hunzelf. Een kind van 3 of 4 kan ook niet hun eigen leven bepalen. Uiteindelijk is de cliënt en niet bij 
gebaard. Het STERK traject vind ik een grote misstap. Wij zijn begonnen aan het versterkingstraject 
maar moesten halve wege stoppen omdat het geld op was. Wij zijn dus half versterk maar moeten wel 
draaien als een zelfsturend team. daarnaast hebben wij geen tijd om alle zaken zelf te regelen, we zijn 
allang blij als we elke dag de basiszorg voor de cliënten klaar hebben. Ook krijgt een coach veel meer 
voor elkaar dat wij als team. wanneer wij mailtjes sturen of bellen word er niet of laat gereageerd, 
wanneer een coach belt of mailt krijgt ze direct antwoord. zeer frustrerend. 

 Samen sterk gebruiken wij niet meer op de groep, wij werken met Triple C. Het is de bedoeling dat heel 
de Twentse zorgcentra hiermee gaat werken!! 
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 Samen Sterk is naar mijn weten al weer gestopt met opleiden. Tot dusver veel tijd en geld in gestoken. 
Naar mijn mening niet altijd de onderwerpen voor meer zelfsturing aan bod gekomen.[planning, 
financiën, vergaderen, beslissingen nemen enz.] In ons team was er grote behoefte aan goede 
begeleiding om als team te kunnen functioneren in het huis met elkaar en de cliënten en hun 
vertegenwoordigers. Het voelde dan ook meer als een veredelde team building dan als Sterk. Er wordt 
veel met bepaalde cliënt vertegenwoordigers overlegd dit gaat soms moeilijk soms makkelijker. In 
theorie is er veel betrokkenheid van vertegenwoordigers in de praktijk valt het nog wel tegen vind ik. 

 Samen Sterk zijn is een mooi doel, maar naar mijn beleving / ervaring zit het nog steeds in het stadium 
van een "intentie". Wij willen dit allemaal wel, maar wij (begeleiders) moeten steeds meer doen en 
hebben steeds meer verantwoordelijkheden (o.a. door STERK), maar binnen nagenoeg dezelfde tijd 
als dat er voor het "versterken" was. Het komt erop neer dat als je het één extra doet, het ander maar 
half gebeurt of erbij inschiet. Het gevolg is ook een hoop extra werkdruk, (niet wenselijke) overuren 
(voor een deel in je vrije tijd) en medewerkers die aan hun 'plafond' raken. Dat er vanuit de organisatie 
steeds meer de nadruk wordt gelegd op het in gesprek gaan met elkaar (vanuit de driehoek) is een 
positieve, logische ontwikkeling, maar als het goed is ben je als medewerker (in mijn geval als 
begeleider) altijd al 'in goed gesprek' met de cliënt(e), zijn of haar vertegenwoordiger en 
ondersteunende diensten. "Samen Sterk" zijn (luisteren naar elkaar en streven naar het beste met / 
voor elkaar) ervaar ik in die zin ook niet als een nieuwe manier van werken, maar als een logische 
manier van invulling geven aan het leven. Naar mijn beleving (en ervaringen) bevindt het "versterken" 
zich nog in een enigszins geforceerd stadium. Het doel is duidelijk, maar de praktijk is weerbarstig, de 
middelen om het allemaal te realiseren en optimaliseren zijn beperkt. Ik ervaar dagelijks dat er voor van 
alles en nog wat (persoonlijke aandacht, de huishouding in het algemeen en het (goed) uitvoeren van 
allerlei taken) altijd een gebrek aan tijd is. Zoals een collega onlangs al zei: "er moet aangepoot 
worden” (dit met betrekking tot het dagelijkse programma / spoorboekje van cliënten). Ondanks dat er 
reeds flink "aangepoot" wordt, blijft er nog veel werk liggen. 

 Samen sterk, idd meer regie bij de cliënt en bij de werknemers maar dan wel met het zelfde aantal 
uren, ik voel me erg betrokken bij "de driehoek" maar er is zoveel extra werk voor de begeleiders. ik 
kan toe nu toe nog niet echt zeggen dat het mij meer regie geeft. 

 Samen sterk, ik geloof er niet in. Te veel werkdruk, te weinig ervaring en te veel verwachtingen. Fijn dat 
de familie hier in betrokken word erg belangrijk maar ik vraag me wel af of we elk ding moeten 
vertellen. 

 slecht, koste alleen maar hopen geld en is, word niet afgerond? 

 Slecht....wij zijn niet versterkt maar gaat ook nu hoorde ik via via niet meer gebeuren dit alles had beter 
moeten worden weggezet al vorens het ingezet zou worden. Zo als veel binnen de dtzc begint men 
waaraan en wordt het niet afgemaakt vanwege idg denk ik financiële tekorten 

 Sommige dingen kun je wel zelf regelen, dat is fijn. Andere dingen krijg je soms geen gelijk in omdat dit 
niet past binnen het budget, etc. van de organisatie, wat soms jammer is. Toch mis je soms wel iemand 
die boven je staat zoals eerder een afdelingshoofd die knopen door hakt. Nu laat je het soms op elkaar 
aan komen. En is het ook soms lastig om een collega op bijv. ziekte aan te spreken. Daarnaast heb je 
er veel meer taken bijgekregen die eerder het afdelingshoofd deed. Hier heb je ook geen extra uren 
voor gekregen en moet je het allemaal maar even tussendoor doen. Dit gaat dan weer van de directe 
bewonerszorg af. 

 Soms best ingewikkeld. En is het prettig er iemand bij te hebben die er iets verder van af staat. 

 soms lukt het wel goed maar soms ook niet. Mede doordat je soms niet echt snel een afspraak kan 
maken met andere disciplines. Dit duurt soms lang 

 Soms wordt er nog teveel bepaald door hogere disciplines die het team ook zelf kan bepalen. 

 sterk is geweldig en leidt zeker tot meer regie bij de cliënt en tot goede gesprekken en betere 
communicatie, in elk geval tussen personeel en verwanten. Ik vind het wel jammer dat de eerste 
groepen compleet ondersteund zijn, en de groepen die nu nog volop bezig zijn een kleine kans krijgen 
dit perfect te doorlopen i.v.m. financiën. tevens zijn de groepen die niet in het begin versterkt zijn 
ontzettend in het diepe gegooid, heel veel dingen waren en zijn totaal niet helder 

 Sterk traject binnen de losserhof is een verloren traject. Er is geen duidelijk kader waarbinnen sterk 
gewerkt kan worden. Het aanwezige management op de locatie geeft zo weinig ruimte dat er alleen 
gesproken kan worden van zelf oplossend werken van de teams. Zo gauw je te sterk wordt lijkt dit een 
bedreiging te worden en scherpt men de kaders dusdanig aan dat bewegen bijna onmogelijk wordt. 
Praktijk laat zien dat het sterktraject maar op weinig groepen succesvol is en zorgt voor veel onrust en 
ziekteverzuim 

 Team die onderdruk staan hebben een belangrijke ander nodig op de werkvloer die richting geeft aan 
het team vanuit een gedeelde visie. Werken vanuit de driehoek os de basis van het team 

 tijd die nodig is voor de organisatie en draaien van de groepen gaat van de zorgtijd van de cliënt af 

 Tot een bepaalde hoogte maar vind het heel afhankelijk van het team waar je in zit. Ik vind het eigen 
regie mooi maar randvoorwaarden van kwaliteit personeel en kennis mist op dit moment. 
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 Tot nu toe bevalt het niet goed. Heb het gevoel dat we in het diepe gegooid worden. Verder hebben we 
er meer taken/verantwoordelijkheden bij gekregen en minder tijd om deze uit te voeren. 

 traag. het kost nu veel tijd en energie om tot het doel te komen. de opzet voor regie is goed. 

 Uren inzet wordt helaas minder 

 Veel komt er bij het team terecht wat niet met zorg te maken heeft. Veel meer taken die qua tijd niet uit 
te voeren zijn. En als het er op aan komt ben je niet zo sterk als het woord zegt en worden er 
beslissingen doorgeduwd 

 Veel te snel los gelaten de banden worden aan de ene kant te strak gehouden en aan de andere kant 
zoek t maar uit 

 Voel me weinig betrokken. Moet meer direct op de groep worden uitgezet. 

 Voor de cliënt heel prettig dat ze meer eigen regie hebben en mede hierdoor een veel menswaardiger 
bestaan kunnen leiden Voor de medewerker ervaar ik deze eigen regie niet zo zeer op het moment dat 
er problemen zijn op de groep.* iedere expertise wil z'n eigen expertise te ver door voeren en sta je als 
medewerker op de groep nergens* Te weinig samenwerking tussen de verschillende disciplines, 
waardoor je als medewerker op de groep heen en weer geslingerd wordt.* te weinig tijd voor overleg / 
intervisie* te weinig ondersteuning binnen het team van gedragsmoeilijke groep om van beheersmatig 
naar eigen regie van de cliënt te werken* door zelforganiserende team geen leidinggevende die knopen 
door hakt 

 Voor die eigen regie en het meer zelfstandig werken heb je meer tijd nodig dan de tijd die we in uren 
krijgen. Vele zaken moeten in eigen tijd gedaan of geregeld worden. Ook zijn tussenpersonen voor 
bijvoorbeeld bestellingen e.d. niet nodig. Niet afhankelijk zijn van de contracten die er DTZC breed zijn 
afgesproken. Goede gesprekken over dit soort zaken en verdeling van taken zijn er niet geweest i.v.m. 
tijdgebrek! 

 Voor het van start laten gaan van zelfsturende teams, was het van belang geweest teams eerst 
zelfstandig hun groep te leren laten draaien met ondersteuning van allerlei aanwezige derden binnen 
de organisatie. Nu waren in 1 keer de teamleiders weg en was/is het onduidelijk waar je alle informatie 
vandaan kun halen. Het Sterk traject heeft ons laten zien wat we graag zouden willen voor onze 
bewoners. Dit kan echter pas gerealiseerd worden als alle basisvoorwaarden zijn gewaarborgd. Dus dit 
is helaas verkeerd omgegaan mijns inziens 

 Voor mij niet meer dan logisch, maar ook dit moet strategisch anders neergezet worden. Maar ik moet 
zeggen dat ik veel positieve geluiden hoor. Ontwikkeling hierin komt op gang. 

 Waardeloos, we worden in het diepe gegooid, en moeten ons maar zien te redden, worden gestraft 
door het hoge ziekteverzuim 

 Wanneer je voldoende gefaciliteerd wordt zou het moeten kunnen werken. Loop nog vaak tegen 
basiszaken aan. Bv personeelsproblemen, veel tijd bezig met huishoudelijke zaken 

 Wassen neus. 

 Wat betreft het werken in de driehoek, deze was al lang in gang gezet, en deze ontwikkeling ging door. 
Dat was ook wel zo geweest als er geen versterkproces was geweest. Wij zijn trouwens nog niet 
versterkt, en gaan ook niet meer versterkt worden. Onze cliënten en vertegenwoordigers zijn erg 
tevreden over onze contacten, en wij zijn erg tevreden over de samenwerking met onze 
vertegenwoordigers en cliënten. We hebben structureel bijeenkomsten (zowel met vertegenwoordigers 
als met cliënten) over serieuze zaken, overleggen heel erg veel, maar hebben ook gezellige 
bijeenkomsten met zijn allen. Een positieve ontwikkeling van het afgelopen jaar vind ik de vervanger 
van de POP besprekingen. Dit is veel beter geworden. Hier ben ik wel meer regie gaan ervaren. Deze 
manier van jaarlijkse evaluatie levert veel tijd op vergeleken met de vorige POP cyclus. Deze werkwijze 
leidt niet tot meer regie. Ik wil best graag meer regie hebben over mijn werkzaamheden, maar dan heb 
ik aansturing nodig om dit te kunnen ontwikkelen en om mijn taken hierin uit te kunnen voeren (kennis 
van zaken). Het hebben van meer regie mag toch niet leiden tot meer taken en werkzaamheden die er 
toe leiden dat de directe zorg in het gedrang komt. (wel veel meer taken gekregen, maar tijd in moeten 
leveren) 

 Wat ik al grote gedeelte bij vraag 2 heb verteld ben ik aardig positief erover. Sommige dingen komen 
mooie discussies en het verhaal maar voren. Laatst hebben wij een hele mooie bijeenkomst gehad met 
onze bewoners vertegenwoordigers bureau zeggenschap en wij team oh 2-4. Heel mooi 

 We hebben geen ervaring met STERK 

 We hebben het gevoel dat we er eerst alleen voor stonden en heel veel extra werk er bij kregen Wat 
we eigenlijk niet veel kennis van hadden Maar al doende werd het steeds beter en hebben we het 
gered. En soms gevoel dat we weinig tijd voor de bewoners hadden en veel achter de computer zaten 

 We hebben veel bijeenkomsten gehad voor Sterk, maar dit bracht veel onrust en teleurstelling bij het 
team. Niet iedereen durfde alles uit te spreken, waardoor de sfeer er niet beter op werd. 

 We hebben voor een deel het samen sterk traject doorlopen. We werken nog niet echt namens de 
driehoek maar zijn er al wel aan begonnen, De goede gesprekken moeten met de collega's en familie 
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nog in de driehoek worden toegepast. We zijn nu begonnen met teamportaal en pikken dan samen 
sterk weer op. 

 We investeren vanuit de groep erg veel in het creëren van een goede driehoek. Dit komt echter niet 
van de grond zoals gehoopt. Ouders zijn veelal betrokken bij eigen zoon/dochter en niet zozeer in het 
geheel. Daarnaast vinden wij dat er teveel taken op de groep zijn komen te liggen, waardoor erg directe 
zorg verminderd moet worden om alle taken te doen. Positief ervaren we dat we nu veel meer op de 
hoogte zijn, hoe zaken op de groep tot stand komen. 

 We zijn 1/2 verstrekt en door tekort aan financiën moeten stoppen. Het heeft mij niets op geleverd. 
Daar naast ben ik verpleegkundige en geen boekhouder. Taken door eigen regie is erg groot. 

 We zijn nog niet zo heel lang bezig, het is voor mij nog wel zoeken naar de meer regie voor de cliënt en 
vooral ook voor de medewerker. Soms lopen dingen beter als voor het versterken en op sommige 
gebieden loop je nog steeds tegen een muur. 

 We zijn onlangs begonnen met STERK! Op zich zelfsturend deden we al en hier wordt je als team wel 
meer verantwoordelijk en we gaan ook meer staan als team. (laten niet meer zo over ons heen lopen 
als er van bovenaf wat gevraagd wordt)Waar ik tegen aan loop is dat het takenpakket echt vergroot is 
en hier is geen goede voorbereiding voor geweest. Deze taken komen er allemaal zomaar bij en je 
krijgt er geen extra uren voor. Wij hebben een populatie cliënten waarbij we het lijntje continu moeten 
houden dus die extra taken worden soms als zwaar/ te veel ervaren. De driehoek is op zich positief 
alleen we hebben te weinig ouders die er zich echt in mengen dus dit kost een bult energie en tijd!!Wat 
betreft regie?? Die is er met mate. We moeten ons wel aan de kaders houden dus je bent beperkt in 
sommige opzichten. en het kost soms te veel tijd om alles uit te zoeken...Uiteindelijk draait het toch om 
de centen dus de zaken die we nu opgebouwd hebben mogen we niet meer inzetten, en nieuwe 
cliënten mogen we eigenlijk geen nee tegen zeggen dus hoezo eigen regie?? 

 We zijn tot nu toe niet versterkt, we hebben zelf veel moeten uitvogelen, er zijn meer taken bijgekomen 
waar we verantwoordelijk voor zijn terwijl er geen uren bij zijn gekomen, de driehoeksverhouding 
medewerker, cliënt, wettelijk vertegenwoordigers werkt bij ons op de groep niet, we hebben hier de 
ouders niet naar. 

 weet ik niet 

 Werk niet lang genoeg op deze locatie om hier een objectieve mening over te kunnen geven 

 werk op een groep met dementerende cliënten. in de praktijk komt het hier op neer dat dit moeizaam 
gaat en er te weinig tijd voor heb. 

 Werken in de driehoek goed. Maar het realiseren kan beter 

 Werken we nog te kort mee om een goed oordeel te kunnen vormen 

 Wij als groep zijn nog niet versterkt, wij werken wel met een coach zonder het traject te hebben gehad 
met een versterker. Het voelt echt als losgelaten op zee en red je ermee. Wij zijn heel lang zoekende 
geweest hoe alles aan te pakken, we konden wel dingen vragen aan de coach maar moesten veel zelf 
uitzoeken, zoals hoe om te gaan met ziekte van collega's. Vooral langdurige ziekte en de vacatures zelf 
moeten regelen. En de band met ouders blijft bij ons moeilijk, soms juist te veel vertrouwd. Ouders 
denken dat ze veel kunnen bepalen, alles mogen en kunnen zeggen. Op dit gebied lopen wij al jaren 
tegen dingen aan en hoe kunnen wij dat het beste oplossen? Zijn wij niet echt in begeleid. Wel meer 
zelfstandigheid hoe wij de zorg inrichten maar met deze groep collega's is dat moeilijk van de grond 
gekomen. Als team loopt het moeilijk, eigenlijk al een hele tijd. Misschien al jaren, hier had wat meer of 
actiever wat mee gedaan moeten worden. Ook misschien van 'hoger hand'. Meer gesprekken met 
elkaar, met de coach gevoerd maar toch is het blijven rommelen. Als wij het traject hadden gevolgd met 
een versterker had ik misschien meer het gevoel gehad dat wij daadwerkelijk in de driehoek waren 
gaan samenwerken. Eigen regie is er wel wat meer gekomen, maar deze visie van werken komt niet 
echt van de grond bij ons. 

 Wij hebben een clientèle die een laag niveau hebben dus voor mijn doelgroep is dit niet bespreekbaar 
met de cliënt. Wij bespreken het met de familie en wettelijke vertegenwoordigers. En dit gaat wel goed 

 Wij hebben niet mee gedaan met sterk proces. 

 Wij hebben ouder wordende zorgvragers, dames die echt per dag verschillend zijn. De wettelijke 
vertegenwoordigers zijn ook al op leeftijd of wonen verder weg, ze vinden alles goed zolang het met 
hun familieleden maar goed gaat. Al het geregel wat erbij kwam/komt kijken hebben zij liever niet Als 
team zijnde zijn we onszelf daarin ook steeds meer en meer aan het ontwikkelen. Ik vind dat wij een 
sterk team hebben, die weet van het reilen en zeilen binnen de organisatie. 

 Wij proberen zoveel mogelijk in de driehoek te werken, het zijn juist de ouders die dit erg moeilijk 
maken voor ons, erg complex, voor ons zou dus misschien een cursus communicatie wel goed zijn. ( of 
eigenlijk de ouders??) 

 Wij voelen ons als logeer groep erg verantwoordelijk voor alles, maar ik heb het gevoel van: je wordt in 
het diepe gegooid en zoek het maar uit. Dit proces had geleidelijker gemoeten. 

 Wij waren al een zelfstandig team en daar is niet zo veel in veranderd. Wel dat je natuurlijk meer 
verantwoordelijkheid hebt voor o.a. financiën etc. Er komt wel steeds meer op ons af. Gelukkig hebben 
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wij een stabiel team en loopt het goed. Goed dat de cliënt ook meer betrokken is in het geheel, zover 
mogelijk. Ik vind de manier van werken wel fijner, al is het wel wennen al die veranderingen. Ik hoop 
dat we in de toekomst voldoende tijd overhouden voor onze cliënten, omdat er toch wel steeds meer 
taken buiten het begeleiden van de cliënten bij komen. 

 Wij waren voor het versterk traject begon al heel goed op weg. We werkten altijd al zeer zelfstandig en 
cliëntgericht. Jammer dat nu blijkt dat het toch niet werkt. Het heeft veel geld gekost terwijl er vanuit 
andere werkvelden al negatieve ervaringen bekend waren. Beter leren van elkaar. De manier van 
verslaglegging in Mijn Leven is wel veel compacter geworden en we gaan nu nog meer uit van wat de 
cliënt wil. Dit is zeer positief! Is wel moeilijk in te passen bij cliënten met een lager niveau of bij cliënten 
waar het goede leven gesprek niet mogelijk is. Verslaglegging en rapportage is positief. 

 Wij werken al jaren zelfstandig, betreffende de driehoek hier merk ik niet veel van. Volledig zelfstandig 
is geen verbetering, het kost vele malen meer tijd, denk aan vacatures, ziekte, problemen ICT, het 
eindeloos heen en weer gebel, gemail ect voordat zaken zijn geregeld. 

 Wij werken al meerdere jaren op deze manier. Dit geeft de cliënt meer eigen regie waar mogelijk. Dit is 
een goede ontwikkeling. Maar we moeten ook realistisch blijven en goed voor ogen houden wat 
haalbaar is. Cliënten hebben een verstandelijke beperking en daardoor beperkt inzicht in 
consequenties van keuzes. Sommige doelen/wensen zijn nou eenmaal onrealistisch en niet haalbaar. 
Het versterken heb ik als een zwak en onduidelijk systeem ervaren ben er niets wijzer door geworden. 
Het was te vaag en niet concreet 

 Wij werken als team al erg zelfstandig en proberen snel dingen op te lossen voor onze cliënten. Wat 
Sterk betreft zijn we net begonnen en kan ik daar nog heel weinig over zeggen. 

 Wij zijn al versterkt en mijn indruk is dat t idee is ontstaan bij verwanten dat zij vragen en "wij" draaien. 
Dat is niet prettig. Als begeleiders heb je oog voor wensen, onmacht en verdriet van verwanten maar 
wij kunnen geen ijzer met handen breken en hebben t voor 10 mensen goed te organiseren. Men gaat 
(door onwetendheid) voorbij aan wat er allemaal van ons gevraagd word en gaat te makkelijk uit van 
"ze kunnen toch wel éven..." 

 Wij zijn als team (nog) niet versterkt. Sinds de teamleiders weg zijn, zijn wij in het diepe gegooid. 
Ondertussen hebben wij in die tijd ons wel verder ontwikkeld en ontplooit, maar toch word er te veel 
gevraagd van groepen. Groepen krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. Deze taken moeten 
uitgevoerd worden in de cliënturen. 

 Wij zijn als team in het diepe gegooid en hierdoor kwam er veel druk te liggen bij ons. Voor mijn gevoel 
moesten we alles maar "zelf uitzoeken" en hier weinig sturing bij gekregen. Het is krijgt steeds meer 
vorm bij ons en hierdoor ook meer diepgang. Dit heeft ons wel erg veel moeite gekost. Ik heb de 
moeilijkheid onderschat om als team, dat altijd onder een teamleider functioneerde, nu "ineens" een 
eigen koers te bepalen. moeilijk te zeggen of het op deze manier leidt tot meer eigen regie. ik denk 
doordat het team en de cliëntvertegenwoordigers en daarbij ook de cliënten, nog druk zijn met hun plek 
in de driehoek dit nog wel meer diepgang kan hebben en we deze groei nog wel moeten/kunnen 
maken. Weet niet of dit optimaal lukt zonder teamleider. 

 Wij zijn als team niet versterkt en worden ook niet meer versterkt aangezien het project per 2018 stopt 

 Wij zijn als team niet versterkt. Waar waren als team al erg zelfsturend en waren al op de goeie weg. 
Het werken in de driehoek en veel met elkaar in gesprek blijven geeft resultaat. De lijntjes zijn korter, 
waardoor we de cliënt meer duidelijkheid kunnen geven. Dit geeft dan weer meer rust en tijd voor leuke 
dingen. Ik denk dat deze werkwijze naar meer eigen regie kan werken, mits je een sterk en open team 
hebt. Dit hebben wij gelukkig al een tijdje, onze basis in het team is de basis van onze eigen regie. 
Eigen regie is fijn! We weten de richtlijnen, maar mogen hier een eigen draai aan vinden. Als we het 
even niet meer weten, weten we ons coach te vinden. Zij helpt ons goed met het stimuleren van 
zelfonderneming en geeft ons weer vertrouwen als we het even niet meer weten. Ik ben enorm 
betrokken in het werken in de driehoek. Als persoonlijk begeleidster probeer ik continu de lijntjes 
binnen de driehoek uit te zetten, zodat we met elkaar in gesprek blijven. Ik ben ook vaak degene die de 
lijntjes kort houd. Door mijn collega's kan ik ook de lijntjes kort houden omdat ik hun goed op de hoogte 
breng van alles van te maken heeft rondom de cliënt. Mijn collega's kunnen de driehoek in stand 
houden als ik niet aanwezig ben! 

 Wij zijn er niet echt mee bezig. We moeten eerst zorgen om alles draaiende houden. Dat de indicatie 
van de cliënt goed geregeld is voordat we overgaan naar goede zorg. 

 Wij zijn hier heel druk mee bezig. Zie zeker voordelen om de verwanten er nog meer bij te betrekken 
maar ook zeker nadelen. Wat ik lastig vind is waar ligt de grens, wanneer gaan ouders te ver over onze 
grenzen heen en wie beschermt ons? Ik zie zeker voordelen ouders gaan nu meer meedenken en 
samen proberen we dingen te realiseren dit is mooi om te zien. We hebben de afgelopen jaren heel 
veel veranderingen doorgemaakt, ben nu nog regelmatig aan het zoeken...We zijn goed bezig maar 
zijn er nog lang niet. Het kost ook veel tijd om alles op de rit te krijgen en dat is er niet erg frustrerend, 
dan maar weer in eigen tijd... 
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 Wij zijn hier mee gestopt, kost erg veel tijd om alles goed op poten te zetten/ duur, veel taken moet je 
doen waar we niet voor gekozen hebben en vaak geen affiniteit mee hebben. Het overzicht s weg, 
zeker in grote teams als de onze! We zijn teveel met randvoorwaarden bezig i.p.v. de zorg zelf. 

 Wij zijn net begonnen met het traject sterk, dus hier kan ik nog niet veel over zeggen. Onze 
verbeterpunten zijn, communicatie en medezeggenschap. Maar het moeten we nog mee beginnen. Ik 
hoop dat het ons brengt wat ik graag wil/verwacht. 

 Wij zijn niet versterkt toen het zou gebeuren werd hiermee gestopt. Dit roept veel vragen op. En 
onduidelijkheden. 

 wij zijn niet versterkt, ik zelf ervaar dat ons team de laatste tijd aan het overleven is. Met alle inzet 
proberen we met heel weinig uren alle basiszorg te leveren. Wij werken zelfs vaak in vrije tijd verder om 
het werk goed af te maken. De theorie lijkt mij prima maar we hebben bijna geen uren voor team- of 
cliëntbesprekingen met elkaar en komen naar mijn idee niet toe aan veel bezinning of beleid. 

 Wij zijn niet versterkt als groep. Hebben daardoor veel zelf moeten uitzoeken. Wel merk ik dat je je 
meer verantwoordelijk voelt voor het geen wat er moet gebeuren als team. Maar het is nog niet altijd 
makkelijk. We zijn te veel in het diepe gegooid. 

 Wij zijn niet versterkt krijg alleen wat mee via de zijlijn als ik tijd heb te lezen niet betrokken 

 Wij zijn niet versterkt, dan val je in groot gat. Niemand weet met welke vraag je bij wie moet wezen en 
we krijgen er allemaal taken bij waar we in eerste instantie geen verstand van hebben. Dit kost allemaal 
extra tijd die je niet hebt dus vaak in cliënt zijn tijd word gedaan. We zien alleen managers, 
leidinggevenden als we ze meermaals vragen of als slecht gaat. Ze zeggen dat je regie hebt maar 
grotendeels heb je het als nog niet. 

 Wij zijn niet versterkt, laten ons zwemmen. We redden ons, maar we krijgen een management rol wat 
niet in functie omschrijving staat en waar we ook niet voor worden betaald. Driehoek? Ik mis een 
leiderschap en functioneringsgesprekken. Cliënt stond al centraal, ik ervaar hier geen verandering. 
Misschien dat het in hoger niveau groepen duidelijker naar voren komt 

 wij zijn nog niet versterkt is afgezegd in de week dat we zouden starten. Vind dat we zelf als team wel 
stappen gezet hebben ondanks de hoge werkdruk, vele wisselingen in team en nieuwe cliënten, maar 
mis soms wel goede ondersteuning.. 

 Wij zijn nog niet versterkt. Ouders denken bij ons mee over de zorg. En brengen hun ideeën naar 
voren. Hierin kunnen we nog meer structuur in aanbrengen. Mijn leven gesprekken heb ik positief 
ervaren. De tijd is nog te kort om duidelijk verschil te maken met het POP gesprek en de werkwijze. 

 wij zijn tot op heden niet 'versterkt'. wel kunnen we de hulp van een coach inroepen indien nodig maar 
er komt wel heel erg veel extra werk bij ons te liggen en dat gaat af van de tijd die we aan de cliënten 
kunnen bieden. Ik vind het geen verbetering. 

 Zeer rommelig, er worden taken op de werkvloer neergelegd die daar niet horen. 

 Zelfsturend team draagt niet bij aan de kwaliteit Het komt vaak neer op de begeleiders die de kar 
trekken Ondanks het project Sterk kun je het karakter niet veranderen waardoor het blijft bij de 
kartrekkers Er worden kwaliteiten verwacht van begeleiders waarvoor ze niet zijn opgeleid bv financiën 
De rode draad die altijd aanwezig was in de vorm van een teamleider wordt gemist ook al loopt het 
goed op onze groep Een teamleider draagt bij aan continuïteit, kwaliteit en effectiviteit Daarbij is de flex 
verdwenen en moet ziekte door eigen personeel worden opgevangen Medewerkers moeten daardoor 
meer werken met momenten waardoor risico op fysieke overbelasting groter wordt Hierdoor kun je in 
een vicieuze cirkel terecht komen Wij hebben een groep met dementerende cliënten Zij gaan meer 
achteruit dan vooruit waardoor we doelen eigenlijk niet kunnen stellen Wel eigen regie in de vorm van 
dat hun bepalen hoe de dag verloopt Maar dat werd eigenlijk altijd al gedaan, ook voor deze driehoek 
De goede gesprekken kunnen we moeilijk voeren omdat het een doelgroep is die vooral vanuit 
belevingsniveau functioneert Een paar cliënten hebben nog een moeder/vader of beide Vaak zijn 
broers /zussen die de zorg op hun hebben genomen en cliëntvertegenwoordiger zijn Zij verwachten 
niets en zijn tevreden Ze worden overal bij betrokken en op de hoogte gehouden Maar behoefte aan 
vele gesprekken hebben ze niet, zijn tevreden met de zorg De cliënten van de prinsweg bepalen zelf 
hoe de dag verloopt en begeleiders sturen dagelijks elke minuut hun begeleiding daarop bij Ze 
observeren continue en gaan mee in de belevingswereld van de cliënten Ze geven de cliënten de 
zekerheid en voorspelbaarheid die ze nodig hebben door op bepaalde momenten juist de regie over te 
nemen Dus wat dat betreft is die driehoek aanwezig op de Prinsweg 

 Zelfsturend zijn we absoluut niet geworden, omdat DTZC blijft bepalen in zaken als Huuskes en 
Cleanlease. Meer eigen regie voor de cliënten vind ik erg mooi, maar ik merk wel dat wij veel cliënten 
hebben met een dagbestedingsvraag voor bijvoorbeeld feestdagen en weekenden, omdat zij hier niet 
mee om kunnen gaan, hier wordt helaas niks mee gedaan. Terwijl dit een bekend probleem is. 
Samenwerking met cliëntvertegenwoordigers vind ik prettig en ook zeer wenselijk voor de bewoners. Er 
zijn weinig PB functies binnen DTZC dus ik werk met een HBO diploma als begeleider, ik ben wel PB 
maatje maar mag dus alleen goede gesprekken en mdo's voeren bij afwezigheid van de PB'er dit vind 
ik jammer. 
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 Zelfsturing loopt er goed dit maakt mijn werk een stuk leuker er uitdagender. De 3 hoek vind ik in 
sommige gevallen lastig. Veel ouders hebben zelf een verstandelijke beperking of problemen. Wij 
hebben in deze gevallen de zorg over ouders erbij. Of ouders hebben geen vertrouwen in ons en 
projecteren dit dan op hun kind. Deze jongeren hebben dan een loyaliteit probleem. Op de groep gaan 
zaken wel goed en in de thuissituatie niet. Als er geen vertrouwen is, is samenwerken onmogelijk. 

 te weinig kennis en ervaring opgedaan hiermee 

 Zie er nog wel het voordeel van in, alleen merk ik aan verwanten dat zij niet meer willen. Dit omdat het 
weer iets nieuws is en zij het geld hiervan liever besteed zien aan goede zorg aan hun verwant 

 Dit is prima voor een paar cliënten binnen de organisatie. Maar het merendeel heeft het niveau niet, en 
de familieleden zijn vaak minder betrokken. Er wordt zoveel gevraagd, maar de tijd, geld en handen 
ontbreken vaak 

 Zoals gezegd - het zelfsturend worden kán een succes zijn, op het moment dat mensen daar de tools 
voor krijgen. Denk hier bij aan scholing omtrent financiën of roosteren, maar ook aan tijd die we er aan 
kunnen besteden. Betreft de driehoek - dit is volledig langs mij heen gegaan. Pas het laatste half jaar is 
mij bekend geworden dat er een verandering van ons werd verwacht en dit is erg jammer. 

 Zoals ik al eerder zei vind ik het traject "Samen Sterk" een goed traject. Het goede gesprek en de 
wensen die daar uit voort komen zijn echt actueel en kun je gericht mee werken. Alleen is de uitwerking 
er van door tijdsdruk van andere taken vaak niet goed en kun je er nog niet voor de volle 100% er aan 
werken terwijl dit wel de directe vraag van de cliënt is. Wij als groep zitten nu midden in het Versterk 
proces, maar doordat alle medewerkers op hun tenen lopen omdat er zoveel taken zijn en weinig tijd 
gaat dit niet zoals wij graag zouden willen. De verbeterteam met verwanten er bij zijn wel al gevormd 
en we hopen dit jaar het wel af te gaan ronden. De werkwijze zoals deze nu is geeft wel meer regie wat 
ik zelf wel prettig vind. Je word je meer bewust van alle kosten die er gemaakt worden en waar je op 
kunt besparen, maar zoals ik al eerder zei het brengt wel meer administratief werk met zich mee wat 
van de directe bewoners zorg af gaat. 
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De Twentse Zorgcentra heeft twee extra vragen aan de verkorte versie van De Quality Qube Toegevoegd. 
De tweede extra vraag gaf medewerkers de kans nog extra opmerkingen te maken. 
 
Wil je nog opmerkingen kwijt naar aanleiding van het invullen van deze vragenlijst, dan kun je deze 
hier noteren.  
 
De volgende opmerkingen werden door de medewerkers gemaakt: 
 

 Nee 26x 
 

 Al meerdere keren heeft DTZC cliënten opgenomen, medewerkers aangenomen voor een specifieke 
doelgroep, waarvan de huisvesting nog niet gerealiseerd was. Ik denk aan 2000 SGEVG gebouw (niet 
door gegaan, vele medewerkers en cliënten+ ouders teleurgesteld) en nu de LVG cliënten met 
gedragsproblemen die begeleid worden door het VIC team (die her en der verspreid worden/geplaatst 
met alle gevolgen van dien, continu 1 op 1 nodig hebben, erg veel geld kosten etc.). Fijn dat we deze 
cliënten op willen nemen, maar zorg dan eerst voor goede huisvesting, een goed geschoold team en 
neem dan pas de cliënten op. 

 Als de versterker in het begin had gezegd dat de belangrijkste pijler: financieel gezond zou worden, dan 
zou ik een stuk minder frustratie hebben. Goed leven en mooi werk is ver te zoeken door dat financiële 
plaatje, helaas wordt daar weinig aandacht aan besteed 

 Als team werken we zelfsturend echter op momenten dat er beslissingen genomen moeten worden zijn 
we afhankelijk van coach/management. Dit is begrijpelijk met oog op belangen van de organisatie maar 
zorgt er wel voor dat zaken onnodig lang blijven liggen. In hoeverre is het zelfsturend werken dat een 
meerwaarde? 

 Dat hele VIC verhaal: Cliënten binnenhalen waar je de financiën nog niet voor hebt, of waar je niet van 
weet wat je ervoor gaat krijgen. Helemaal prima, maar kijk even naar welke populatie je op het terrein 
hebt, gaat dat met elkaar? Wanneer je personeel van ver haalt, brengt dat kosten met zich mee. Leid 
eigen mensen op. Investeer! Maar elke investering kost geld, voordat het wat kan opleveren. Houd 
daar rekening mee en trek daar zelf het boetekleed aan als het anders loopt dat gehoopt. En gooi de 
verantwoordelijkheid niet naar de primaire laag, die het al zwaar genoeg heeft. Wij trekken 8 cliënten `s 
morgens in ons eentje in een uur uit bed. Ga er maar aan staan en dan moet het ook nog volwaardig 
zijn/gebeuren. Nee, zo trots als ik was, ben ik niet meer. Ik weet ook wel dat je dit als organisatie niet 
wilt lezen/horen, maar zo is het bij ons. Op de groepen is alles kraakhelder, wat betreft uren e.d., maar 
buiten de groepen, is niets helder. De communicatie mag ook wel beter en helderder. Open 
communicatie kweekt vertrouwen 

 Dat ik het fijn vind dat er onderzoek gedaan word onder de werknemers hoe die er op kijken en zich 
eronder voelen 

 Dat ik het fijn vind om bij Dtzc te werken en dat ik me gehoord en gezien voel, dit is uniek in mijn 
beleving voor een grote organisatie. Maar dat ik het wel heel prettig vind dat we blijven kijken naar hoe 
het beter kan, dit is nu ook echt nodig. We moeten nou eenmaal binnen kaders zorg leveren, maar hoe 
vullen we de ruimte binnen de kaders in, maar vooral hoe worden we daar als team in ondersteund 
zodat er geen tijd verloren gaat aan het wiel opnieuw uitvinden. 

 Dat we dit niet voor niets hebben ingevuld. En dat er verandering komt want zo als nu gaat het niet. 

 De basis zorg is goed. Wij willen als team leren klein te kijken naar de cliënt. Hulpmiddel is hierbij 
scholing beleefd.( is aangevraagd)En door middel van de LACCS (Lichamelijk welzijn, Alertheid, 
Contact, Communicatie en Stimulerende.) 

 De cliënten worden zo ontzettend de dupe van alle veranderingen. Er wordt niet gekeken naar wat ze 
nodig hebben. Ik werk met Lvb ers. Zeggenschap is hun toegezegd. Maar ondertussen wordt er niet 
naar hen geluisterd wat resulteert in frustratie. Daar moeten wij dan een goede begeleiding op 
toepassen. Dit kost weer tijd dus geld. Daar worden wij als begeleiders dan weer op aangesproken. Zo 
blijven wij als begeleiders in een spagaat zitten. We moeten steeds harder werken wat ziekmakend is. 
En waardering krijgen we niet. Zelfs niet met de dag van de verpleging. Ik ben zelfs persoonlijk totaal 
neerbuigend toegesproken door een manager. Hij achtte mij verantwoordelijk voor alles wat er fout 
gaat. Een uur lang toegeschreeuwd en onderuit gehaald. Ik werk 30 jaar op de Losserhof. Dit heb ik 
nog nooit meegemaakt en ik verdien het niet zo behandeld te worden!!!! 

 De ervaring leert dat de organisatie de laatste jaren keuzes heeft gemaakt die helaas in de praktijk 
negatief uitpakken. Teamleidersfunctie weg. Sterk traject...het mijn leven wat geïmplementeerd moet 
worden maar waar de kaders steeds veranderen en bijgesteld moet worden. Dit alles in de steeds 
kostbaardere tijd van onze kwetsbare cliënten. M.n. de laagverstandelijk beperkte cliënt waarmee ik al 
jaren werk lijkt steeds meer het onderspit te delven t.o.v. een doelgroep l.v.g en de n.a.h cliënten die de 
overhand lijken te nemen op het terrein, de visie en de zorg. 
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 De Twentse Zorgcentra neemt de laatste jaren steeds meer andere doelgroepen op waar deze 
organisatie onvoldoende kennis van heeft en (nog niet) het vakbekwame personeel. Te denken valt 
aan de VIC doelgroep, de licht verstandelijke, sterk gedragsgestoorde jongeren die op de Losser Hof 
opgevangen worden. Deze groep veroorzaakt een hoop onrust onder de andere cliënten en 
werknemers. Gelukkig is hier aandacht voor maar dit moet goed gecommuniceerd worden naar 
iedereen. Iedereen moet weten welke koers De Twentse Zorgcentra de komende tijd gaat varen en het 
personeel, ook de flexwerkers met een tijdelijk contract, moeten weten of ze wel aan het werk kunnen 
blijven. 

 Doordat we al 7 jaren een buitenlocatie zijn hebben we gemerkt dat we door onze eigen invulling en 
manier van werken goede zorg verlenen. 

 Dtzc moet meer gebruik gaan maken van zijn kwalitatieve medewerkers en wat meer actiever aan het 
werk gaan met de ziekteverzuim.... 

 Duidelijkheid en openheid is zeer belangrijk. Vooral bij de vele veranderingen van de laatste tijd. Daar 
is niet altijd sprake van ook al doet iedereen zijn best. Er was veel onduidelijkheid toen er gestart wel 
met meer eigen regie voor de woongroepen. Het gaf de indruk dat er gestart werd voor alles helder en 
werkzaam was. 

 Een nogal korte vragenlijst. De vragen kunnen in mijn ogen best wat specifieker. Bijvoorbeeld hoe wij 
het welzijn van onze bewoners inschatten en of wij genoeg middelen en handvaten hebben om ons 
werk te doen. Ook over hoe wij de kwaliteit van het bestuur, de diverse ondersteunende stafeenheden 
en de communicatie met deze zullen veel collega's wel een mening en/of tips hebben. De meer 
kwalitatieve, open aard van de vragen is een goede keuze, t.o.v. meer kwantitatieve vragenlijsten. Al 
blijft mijn punt van de beperkte reikwijdte van de vragen staan... 

 een verandering hoeft niet altijd een verbetering te zijn 

 Er heerst onrust in het team, door dat er geen teamleider meer is, die eind beslissing neemt. Er 
ontstaat eindeloos discussie... en tijdverspilling. 

 er is wel voldoende kwaliteit in de organisatie voor het managen van bepaalde moeilijke vraagstukken. 
Echter de juiste mensen worden hierbij niet altijd bij uit genodigd is mijn mening 

 Er moet beter gekeken worden dat de veiligheid van het personeel niet in het gevaar komt. Je moet je 
veilig kunne voelen. 

 Er worden soms ook dingen van je gevraagd die buiten je kunnen liggen. Je bent afhankelijk van de 
talenten in ieder, en het kan voorkomen dat er of niet genoeg organisatie talent, zorgtalent o.i.d. in de 
groep zit 

 Er wordt m.i. veel geld weggegooid met veel vergaderen en veel trainingen die overbodig zijn. Laten we 
gewoon aan het werk gaan!!! Laten we meer luisteren naar de cliënt. Wat onze cliënten het prettigst 
vinden is aandacht, lekker eten, humor. gezelligheid en groepsbegeleiding dat lekker in het vel zit. Hele 
eenvoudige dingen die gemakkelijk te realiseren zijn wanneer je niet constant achter de pc moet zitten 
om alles te registreren. In de 35 jaar dat ik binnen het Bouwhuis werk is het allemaal zo ingewikkeld 
geworden, terwijl onze bewoners niet veranderd zijn maar alleen maar begeleiding zien die steeds 
drukker worden en steeds minder tijd hebben voor wat voor hen echt belangrijk is. Wanneer alles maar 
vastgelegd is, ben je goed bezig, Maar dat heel veel van dat vastgelegde niet meer uitvoerbaar is, lijkt 
niet belangrijk te zijn. 

 Er zijn naar mijn idee nog veel verbeterpunten maar ben er ook trots op dat we binnen het team 
knetterhard werken aan zelfverbetering, zelfreflectie en ontwikkeling van onze kennis en visie. Hopelijk 
gaan we op deze manier steeds meer een verschil maken op de groep en wordt t daarmee ook een 
stuk rustiger/veiliger. 

 Er zijn veel zorgen en onrust hoe nu verder. 

 Erg jammer dat het tot zo'n dieptepunt moest komen. Ik vind wel dat de zorg door de medewerkers 
goed gewaarborgd blijft. Dat is iets wat wel redelijk overeind is gebleven. 

 Ervaar het begeleiden en het werk bij de tzzc als prettig. Kan me goed ontplooien en ontwikkelen op 
mijn werkterrein. 

 Fijn bedrijf, en genoeg mogelijkheden om je door te ontwikkelen 

 Fijn dat deze mogelijkheid er is om mijn bevindingen te delen en mee te denken ik het grotere geheel. 
Hopelijk wordt er iets moois gedaan met de mening van werknemers, waarin ook t woord van de cliënt 
naar voren komt zoals wij ze dagelijks meemaken. Uiteindelijk moeten we t samen doen staan we 
samen sterk! Laten we zorgen dat dit geen loze woorden zijn! 

 Fijn dat er deze vragenlijst is 

 Fijn dat jullie vragen naar onze mening. Ik hoop dat er wat mee gebeurd. Ben nu erg eerlijk en vind het 
jammer dat ik hier niet positiever over kan zijn. We zijn er voor de cliënten, zonder cliënten geen werk. 
Als je personeel van de groep haalt gaat de zorg achteruit. 

 Functie van coach blijft onduidelijk. Aansturing daar waar nodig blijft een pre 

 Geen opmerkingen 2x 

 Geen vragen. 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 92 van 99 

 Geen. Succes met de feedback en bedankt voor het vragen naar mijn mening. 

 Goed kijken naar de kwaliteit van teamondersteuners. En zorg dat er weer een leidinggevende komt 

 Goede regeling oudere medewerkers, vanwege lichamelijke zwaarte. 

 Graag zou ik een keer in contact komen met een (regio)manager. 

 Heb binnen de woongroep niemand gehoord over deze enquête. Familieleden ook niet. 

 helaas te weinig tijd om uitgebreider in te vullen 

 Het heeft verder niets te maken met de zorg die DTZC levert, maar ik zou het echt bijzonder prettig 
vinden als mensen van de werkvloer zich eens zouden mogen buigen over de Zorg Zwaarte Pakketten. 
Als je als cliënt agressie naar anderen vertoont heb je meer geld tot je beschikking, dan wanneer je die 
onlustgevoelens op jezelf afreageert. Als je permanent afhankelijk bent van je rolstoel kom je in ZZP 8. 
Kun je lopen, dan kom je niet hoger dan ZZP 5. Van onze 10 cliënten kunnen er twee zich een beetje 
redden wat wassen en aankleden betreft, maar de andere 8 moeten volledig door ons worden 
verzorgd. Helaas (zeg ik sarcastisch) kunnen ze nog lopen, want daar is dus geen geld voor. We lopen 
elke ochtend te rennen en te vliegen en hebben nauwelijks tijd om een kop koffie te drinken, terwijl ze 
op andere groepen veel mensen in kunnen zetten en alle tijd voor hun cliënten hebben (zoals het 
natuurlijk ook hoort) Maar we besteden dus te veel tijd aan onze cliënten. Die tijd hebben we niet, want 
we hebben al 4 keer uren in moeten leveren. En er met de pet naar gooien dat weigeren we pertinent. 
Onze bewoners hebben het recht om netjes voor de dag te komen. En in geen enkele ZZP staat 
trouwens iets over een beetje persoonlijke aandacht. Dat mag ook weleens veranderen. 

 Het is een fijne werkomgeving, mogelijkheden om je te ontwikkelen ( cursus ) fijn dat de 
verantwoordelijkheid meer op de werkvloer ligt. Jammer dat de diensten steeds korter worden i.v.m. 
bezuiniging. Je kunt je minder op laden tussen werk en Privé! Over het algemeen tevreden. 

 Het is vervelend dat er een tekort is binnen DTZC, maar ga niet beknibbelen op de zorg en recreatie 
voor de cliënt en de groepsleiding. 

 Het verhaal sterk en de versterkers zou eigenlijk al lang zijn afgerond. Wanneer kan men zeggen het is 
geslaagd en hebben we er goed aan gedaan om zelfsturend te worden. Heb daar nl erg mijn???? Bij. 
Grote druk bij de werkvloer. 

 Het werken op de woongroep wordt steeds meer bepaald door administratieve rompslomp. Jammer 
want gaat allemaal af van de directe zorg. Soms drukker met meldingen maken dan tijd hebben om met 
je collega's goed na te bespreken en van elkaar te leren. Heel erg jammer. 

 Het zou fijn zijn dat we beter voor bereid waren voor de extra werkzaam heden die we er bij kregen 

 Het zou heel fijn zijn wanneer hier ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. De werkdruk ligt nl veel te 
hoog. We hebben er zo veel taken bijgekregen, maar nauwelijks uren. Het is niet te doen. Gevolg is 
hoog ziekteverzuim. Dit wil zowel de werkvloer als de organisatie niet, dus het wordt hoog tijd dat hier 
wat mee gedaan wordt. 

 Hoe serieus wordt dit genomen? En krijgen wij hier een feedback van? 

 hoop dat er echt wat gedaan wordt met deze opmerkingen, want ik ben echt niet meer tevreden over 
de zorg zoals deze nu wordt geleverd door ons. 

 Hoop dat er nu gerichte en passende oplossingen en mogelijkheden komen nu er een frisse wind door 
de organisatie gaat. En vastgeroeste medewerkers eens een trap onder hun kont krijgen en mee gaan 
in nieuwe ontwikkelingen. En ben wel bereid tot een gesprek over de organisatie. Dus hierbij mijn naam 
en gegevens: (- naam en gegevens bekend bij Facit - ) 

 Hopelijk komt er een juiste bestuurder en gaan we weloverwogen met verbeteringen aan de slag. 
Daarnaast hoop ik dat er wordt gekeken naar de huidige functies en wordt er binnen de groepen in de 
toekomst gewerkt met een teamleider of meewerkend teamleider. Dit werkt efficiënter en effectiever, 
dan de wijze waarop er nu (nauwelijks) aansturing wordt gegeven aan de groepen/teams. 

 Hopelijk maakt onze nieuwe bestuurder DTZC financieel gezonder, zonder dat de (goedlopende) 
woongroepen er veel voor moeten inleveren! 

 Hopelijk wordt er meer geluisterd naar het personeel 

 Ik ben bang dat het nogal negatief uit valt, ik ben zelf een ouderwets Z-verpleegkundige, en bij ons 
werd vroeger veel meer gehamerd op het welzijn van de cliënt al was dat dan minder in samenspraak 
met de cliënt/verwanten, het welzijn, uiterlijke verzorging, hygiëne, persoonlijke hygiëne stonden veel 
hoger in het vaandel. Of dit nu een generatieverschil is zou ik zo niet kunnen zeggen, af en toe kom je 
een leerling/stagiaire tegen die het helemaal in zich heeft en ook de dingen ziet liggen die niet verteld 
zijn en dat is een opluchting want dat komt alleen maar ten goed van de cliënten De lijst geeft wel de 
ruimte om mijn ongenoegen te ventileren hoewel ik de positieve dingen van de Twentse Zorgcentra wel 
zie, zij zijn ook gebonden aan financiën en dat heeft de weerslag op de uren die op de groep mogen 
worden ingezet 

 Ik ben benieuwd wat deze vragenlijst meer op gaat leveren dan de vragenlijsten in het verleden. 

 Ik ben ondanks wat verbeterpunten heel blij en trots dat ik voor dtzc mag werken 

 Ik ben zoooooo klaar voor een fijne frisse start waarin de cliënt wel centraal staat. 



Onderzoek kwaliteitservaringen met de Quality Qube voor De Twentse Zorgcentra Facit 2017 

 pagina 93 van 99 

 Ik denk dat de laatste jaren veel op ins af is gekomen. Eerst werden we gekort in uren. Toen werden de 
facilitaire diensten weg gehaald en ook de teamleiders. Zo zaten we met minder uren meer werk te 
verrichten. En dan moet je dat als team eerst maar gaan doen voordat je in het proces sterk komt. Dit 
duurde bij ons 1,5 jaar. Ik denk dat het veel beter zou zijn geweest als de teams eerst een zelfsturend 
traject in zouden zijn gegaan voordat de teamleider weg gehaald zou worden. Ook het stukje 
aansturing binnen het team blijkt lastig. Als mensen niet openstaan voor persoonlijke groei moeten er 
toch mensen binnen het team zijn die de ander daarop aanspreken. Daarop kan ook veel weerstand 
komen. 

 Ik denk dat we ons vanaf nu meer moeten richten op de ouder wordende bewoner! Binnen DTZC is 
bijna 50 % van de cliënten 50 jaar of ouder. De zorg voor deze doelgroep zal om specifieke kennis 
vragen die naar mijn mening nog niet voldoende aanwezig is. 

 Ik ervaar zelf veel verschil tussen de theorie ( site, uitgangspunten, pr, ) en de praktijk waar we tegen 
grenzen aanlopen. Ik heb zelf ook een aantal keer overwogen om ander werk te zoeken omdat het mij 
erg frustreert dat ik sommige cliënten te weinig aandacht kan geven. 

 Ik ga gelukkig nog elke keer met plezier naar mijn werk en probeer een zo goed mogelijke zorg te 
leveren. Maar word wel soms moe van alles erom heen, steeds nieuwe trajecten/cursussen die 
uiteraard interessant zijn, maar of de kosten daarvan opwegen tegen de opbrengsten, ik weet het 
niet???? 

 Ik heb alles wel zo'n beetje benoemd. Maar een persoonlijk gesprek met werknemers op de werkvloer 
zou denk ik heel prettig zijn. 

 Ik heb een superleuke baan. Maar onvoldoende tijd om de goede dingen te doen. Misschien wil ik 
teveel, maar zo ervaar ik het echt 

 Ik heb geen goed woord voor over voor het versterk proces. De veranderingen zijn onvoorbereid 
ingevoerd. De teams waren er helemaal niet klaar voor. Ons team viel in een groot gat. We konden niet 
terug vallen op de coach, die had het veel te druk. Het team werd opgezadeld met heel veel extra 
taken. Taken die om vaardigheden vroegen die er niet waren binnen het team. Voor bijscholing is geen 
tijd. Er zijn ook taken die helemaal niet in ons werkgebied passen en dus veel tijd kosten om je eigen te 
maken. De extra taken kosten ook veel te veel tijd die uit de directe zorg gehaald moest worden. Het 
voelde helemaal niet als Sterk worden, het gevoel overheerst (nog steeds) van "red je er mee". We 
hebben ook grote problemen gehad met het langdurige ziekteverzuim, niemand nam dat op zich. We 
wisten niet wat we hier mee aan moesten. Er gebeurde gewoon helemaal niets mee. Op dit moment 
worstelen we nog steeds met veel dingen. Vooral in een klein team zoals bij ons wordt de taaklast veel 
te zwaar, en gaat deze ten koste van de zorg voor de cliënten. Alles rondom de financiering is veel te 
ingewikkeld. Hoe moet je nu keuzes maken als je het niet begrijpt. We missen heel erg een persoon die 
af en toe bij je binnenloopt, en die je helpt als je er niet uitkomt. De coach heeft geen tijd, die is niet in 
beeld. Het blijkt ook dat problemen binnen het team veel te laat worden aangepakt, het duurt lang 
voordat iemand zich hier toe geroepen voelt. Het versterken zie ik als een mooi verkochte theorie die in 
de praktijk helemaal niet uit de verf komt om verschillende redenen. 

 Ik heb het gevoel dat alles om geld draait. De cliënt staat ver onderaan. Zijn er cliënten die meer zorg 
nodig heeft, kan dit niet omdat het financiële stuk niet klopt. We mogen niet de zorg geven, omdat er 
geen uren voor zijn. Is er wel een plan dan moet alles wel 10 keer worden overlegt worden. Dan wel 
met verschillende disciplines om de tafel en maar overleggen. Resultaat vaak vergaderen en uit 
eindelijk gaat het niet door omdat het financieel niet uit kan. Laten ze eerst alles goed uitzoeken en dan 
gericht om de tafel. 

 ik heb het meest al benoemd. 

 Ik hoop dat dtzc meer tijd en aandacht kan genereren voor cliënten en dat werkdruk verlaagd word. 
Een beter verzuim protocol. En misschien wel gewoon weer terug naar teamleiders ik denk dat die 
knopen kunnen doorhakken zonder dat personeelsleden op de groep elkaar anders aan kijken. 

 Ik hoop dat DTZC stappen onderneemt na het invullen van deze vragenlijst en dat uiteindelijk het 
werken weer om de cliënt draait en we echt goed en mooi werk kunnen gaan leveren, dit is nu nergens 
te zien. 

 Ik hoop dat DTZC zich realiseert waar ze soms mee bezig zijn. Het wordt naar de buitenwereld zoooo 
mooi gepresenteerd maar de werkelijkheid zie ik soms echt wel anders, sorry! En de manier van 
werken gaat soms tegen mij gevoel in. De werkdruk is soms te hoog. (en dat zal per doelgroep ook 
zeer zeker verschillen!!Kijk naar het STERK: versterkers en coaches zijn er aangesteld en de 
versterkers mogen nu niet meer.....dus waar leid dit dan naar toe? 

 Ik hoop dat er eindelijk eens een keer iets mee gedaan wordt, en dat het niet op de stapel terecht komt, 
want het is niet de eerste keer dat ik dit soort dingen aan heb gegeven, maar ik heb er nog nooit weer 
iets van terug gehoord. Als verpleegkundige voel ik me ondergewaardeerd, en hoewel ik mijn werk met 
veel plezier verricht, ben ik toch op zoek naar iets anders. 

 Ik hoop dat er goed gekeken word naar de gedragsmoeilijke groepen. Wat voor werk wij verzetten en 
met veel liefde doen voor de cliënten maar het word er niet gemakkelijker op... 
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 Ik hoop dat er iets goeds gebeurd hiermee want het ziekteverzuim is erg hoog op het moment. 

 Ik hoop dat er met de uitslagen van deze lijsten echt iets gedaan wordt. De ervaring leert dat dat niet 
altijd gebeurt is. Beter luisteren naar de werkvloer (waar het geld wordt verdiend) zou een goede eerste 
stap zijn voor het management met daarbij een goede/open een eerlijke communicatie. 

 Ik hoop dat er weer rust komt voor de cliënt en begeleiders...ook voor de coaches, En dat we ons 
beroep weer kunnen uitoefenen. Met veel passie en plezier. Cliënt centraal...... 

 Ik hoop dat het sterkproces zal slagen binnen de Twentse zorgcentra. Ondanks de weerstand die er bij 
sommige teams is, omdat men bang is om binnen de driehoek zelf beslissingen te nemen en 
verantwoordelijkheden te dragen. 

 ik hoop dat n.a.v. de uitkomsten van dit onderzoek we een(grote) stap kunnen maken naar het 
uiteindelijke doel van Samen Sterk namelijk: Het beste leven voor de cliënt en natuurlijk fijn werken 
voor de medewerkers! 

 Ik hoop dat we meer tijd krijgen om ons werk te kunnen uitvoeren en dat de cliënt dan ook de aandacht 
krijgt die hij verdiend. Daarbij vind ik dat we dan ook wel een salarisverhoging mogen krijgen omdat we 
niet alleen meer begeleider zijn. 

 Ik hoop iets terug te gaan lezen naar de uitkomsten van dit onderzoek. En ik hoop dat men iets doet 
met de uitkomsten van deze vragen. 

 Ik las in de brief van Anneke dat er verbanden worden gelegd tussen de zelforganiserende teams en 
de slechte financiële situatie. Ik hoop zelf dat we nu ineens weer allerlei beperkingen gaan krijgen. 
Mij/ons geeft de vrijheid juist inspiratie tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 

 Ik mis de functioneringsgesprekken. Reflecteren op je eigen werk. Binnen je team is dit lastig te 
realiseren. Niet iedereen is daar bekwaam in. Het teamportaal was naar mijn idee een mooi project. 
Helaas is dit tijdelijk stop gezet. Ik denk dat het belangrijk is dat hier ruimte voor is. 

 Ik mis in deze vragenlijst het hoofdstuk mooi werk Op onze woongroep zijn cliënten aanwezig van 7-
10.30 en van 15.30-22.00 uur, en worden er dus korte diensten gedraaid. In deze uren ben je bezig 
met directe bewoners zorg, dag rapportage en goede overdracht. Tussen 10.30 en 15.30 is de 
woongroep gesloten. Om aan je contract uren te komen moet je dus heel veel dagen werken en blijft er 
weinig vrije tijd over om weer bij te komen van toch wel een stres volle baan, waardoor meer ziekte 
verzuim te verklaren is. Een combinatie wonen dagbesteding zou een oplossing zijn waardoor je per 
dag meer uren kunt maken en zo meer vrije tijd over houd. We zijn 2,5 jaar geleden "in het diepe 
gegooid "met het traject sterk waardoor we heel veel taken er bij hebben gekregen, wat we nog nooit 
gedaan hadden en waar we geen uitleg en scholing voor hebben gehad. Om dit allemaal binnen 
bovenstaande werkuren te doen is niet te doen, en worden er dus ook veel taken gedaan in de uren dat 
cliënten op de groep zijn. Daardoor ga je vaak met een onvoldaan gevoel naar huis omdat je weer eens 
niet hebt kunnen doen wat je eigenlijk wilde doen en dingen (weer) zijn blijven liggen die eigenlijk al af 
hadden moeten zijn. En cliënten niet de aandacht en zorg hebben gekregen die ze eigenlijk zouden 
moeten hebben, omdat jij regelmatig op kantoor zat om de taken te doen. 

 Ik vind dat binnen zelfsturende teams een leider aangewezen moet worden, omdat men nu toch leunt 
op de PB-ers. Terwijl ik vind dat we het allen samen moeten doen. 

 Ik vind dat de laatste twee jaren wel heel veel wordt gevraagd van personeel. Vaker terugkomen door 
korte diensten etc, veel bijeenkomsten. Op deze manier wordt het mooie werk minder mooi. Privé is 
ook belangrijk. Heb bewust voor part time werken gekozen maar werk veel vaker meer. Dat vind ik niet 
fijn 

 Ik vind dat er meer tijd moet komen voor de zorgverlening en minder voor de administratieve taken. 

 Ik vind dat er meer vaste contracten moeten gegeven worden in de plaats van tijdelijke contracten. Het 
is beter niet alleen voor een medewerker, maar ook voor de ouders en de cliënt. Voor een medewerker 
is het belangrijk vooral voor de motivatie en opbouwen van een goede band met de collega's, cliënten 
en de ouders. 

 Ik vind dat je het niet kunt verkopen naar ouders en kinderen, waar wij in huisvesten. Die barakken zijn 
niet geschikt om cliënten voor zolang te laten logeren. Dit is in het leven geroepen als tijdelijk, maar 
zonder uitzicht op iets anders. 

 Ik vind dat wij goede zorg leveren, onze cliënten wonen graag bij ons en wij werken graag bij en met 
hen. We zorgen ervoor dat zij veilig kunnen wonen en dat mijn team veilig kan werken. Ik hoop dat er 
voor hen niets veranderd nu er weer een nieuwe interim aan is gesteld. Maar ik houd mijn hart vast.... 

 Ik vind het geweldig om met de cliënten te werken, het is mijn passie.. graag zou ik als werknemer 
meer gehoord willen worden door het management.. luister naar de werknemers want daar moeten 
onze cliënten het van hebben. Wat ik zie op de rondwegen is dat elke werknemer heel hard aan het 
werken is op een niet veilige werkomgeving. Piepersysteem heeft nog nooit naar behoren gewerkt.. Op 
de groepen werken veel kwantiteit i.p.v. kwaliteit.. voor de ervaren krachten is de werkbelasting te 
hoog.. je kan de kar een tijdje trekken maar het is fijner om dit samen te doen.. mensen zijn bang om 
zich negatief uit te laten omdat hier weer consequenties aan zitten.. kortom veel aandachtpunten. Wat 
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iemand me vertelde is dat wij in dienst zijn van de cliënten.... ik ben er voor de cliënt, ik wil er dan ook 
zijn voor de cliënt... 

 Ik vind het goed dat er vragenlijsten komen voor medewerkers, families en eventueel cliënten. Het is 
belangrijk dat de organisatie weet wat er speelt. 

 Ik vind het heel erg lastig om te begrijpen waardoor het komt dat we nu weer in financiële problemen 
zitten. Het voelt alsof de bewoners in de steek worden gelaten, niet worden gerespecteerd. Zij hebben 
begeleiding nodig en kopen dit bij ons in, wie gaat er dan zo onzorgvuldig om met hun geld? En 
waarom wordt er bij de eerste melding van dat het de verkeerde kant op gaat, niet gelijk aan de bel 
getrokken, zodat je dit kunt voorkomen. Thuis heb je toch ook een budget waar je je aan moet houden 
en ga je ook niet in de schulden zitten. Misschien is er wel een logische verklaring voor, en ik snap dat 
er veel geld rond gaat in grote bedrijven, maar je kunt alleen uitgeven wat je hebt....Het versterken 
moet echt terug komen en ook het team portaal. 

 Ik vind het heel jammer dat er erg veel gepraat wordt over het financiële plaatje en minder gekeken 
wordt naar de individuele zorg van de cliënt als het om extra zorgvraag gaat. Ik snap best wel dat er 
overal geld voor nodig is maar snap het niet dat het ten koste gaat van de cliënt, we roepen dit steeds 
maar als het er op aan komt is steeds de cliënt de dupe. 

 Ik vind het jammer dat de veranderingen voor mijn gevoel zo zijn doorgevoerd zonder juiste 
begeleiding. wij konden wel iedere keer naar een inloopbijeenkomst, maar daar red je het niet mee. wij 
hebben geen verstand van financiën en tijdens het roosteren kijken naar de financiën, maar dat wordt 
wel van ons verwacht. Op dit moment doen wij het financieel ook niet goed, terwijl we wel bijvoorbeeld 
heel veel afbouw qua middelen en maatregelen doorvoeren. dus ik vraag me ook af wat belangrijker is. 
mochten er teams zijn die zoals mijn team financieel niet goed draaien, haal het weer van de groep af 
en neem het zelf over. en wil je dat wij het gaan doen, neem ons aan de hand mee in dit proces en 
gaande weg zullen wij het leren. 

 Ik vind het lastig. Ik denk dat er heel goed gekeken moet worden naar welke taken en 
verantwoordelijkheden leg je dan op de werkvloer. En welke ook niet...En ondersteun teams hierin... 
dat had beter geweest dan het versterk traject. Praktische ondersteuning. Weten hoe je de cijfers leest. 
Die applicaties kunt gebruiken etc. 

 Ik vind het onduidelijke wat  de taken van coaches zijn. Dit zou veel duidelijker moeten zijn. Ook vind 
het ik dat dat de bereikbaarheid te wensen over laat. 

 Ik vind het wel erg moeilijk om in zulke korte vragen een goed beeld te schetsen van hoe ik alles 
ervaar. 

 ik vind niet dat wij de zorg bieden die de cliënten verdienen. Dit komt voornamelijk door te weinig tijd 
een te grote werkdruk en te weinig personeel. 

 ik vind vanaf de invoering van de zelfsturende teams wij de begeleiders veel meer dingen moeten doen 
die buiten de directe zorg voor de cliënten vallen, de tijd voor het maken van dienstlijsten, de vele mails 
die beantwoord moeten worden, het tellen van wasgoed en het weer doormailen wat wel en niet 
geleverd moet worden, enz. enz. die tijd gaat allemaal af van de directe zorg van de cliënt. Vind het ook 
erg jammer dat de kapsalon en de winkel niet meer blijft bestaan zoals die nu is, kunnen niet even snel 
meer met de cliënt gezellig naar de winkel. 

 Ik vraag me af of de directie een duidelijke structuur in de stichting ziet. Ik als nieuwkomer niet. Ik kom 
van een heel gestructureerde stichting. Alle teams waren daar al jaren zelfsturend en dat verloopt daar 
prima. De coaches zijn daar duidelijk in beeld en iedereen weet wat van hem verwacht word. Gevolg 
was dat iedereen daar ook echt zijn best voor deed. Ik krijg hier een... zoek het maar uit... gevoel. Van 
bovenaf word ( lijkt het) de boodschap... zoek het maar uit gegeven, die de mooie term " zelfsturend" 
krijgt. En op de werkvloer word dus ook zo gehandeld. Er wordt zomaar geld uit gegeven aan onnodige 
zaken er is niemand die dat controleert. .. want zelfsturend? Vervolgens wordt er wel gezeurd over 
personeelskosten die te hoog zijn terwijl daar echt niet op bezuinigd kan worden.. Misschien iemand 
van buitenaf laten meekijken in de manier waarop de stichting met geld om gaat? 

 Ik weet dat deze enquêtering vertrouwelijk en anoniem verwerkt wordt, maar toch, ik ben te allen tijde 
beschikbaar om een en ander toe te lichten te meer omdat deze enquête te summier is met betrekking 
tot het belang van onze instelling en nog belangrijke: onze cliënten! 

 Ik werk met veel plezier met onze cliënten maar zou willen dat we dit konden doen zonder randzaken 
zodat we meer voor hen kunnen betekenen. Een teamleider terug zou al veel helpen. En dan geen 
teamleider over 10 groepen maar iemand die minimaal 1 dag in de week er helemaal is om alle 
randzaken af te handelen en zo nodig in gesprek te gaan met familieleden over niet cliëntgebonden 
zaken. 

 Ik werk nu 30 jaar op het Bouwhuis, heb in die tijd veel zien veranderen, ben best in voor 
vooruitstrevend zijn, mee gaan met de tijd! Maar ik denk dat deze stap naar zelfsturende teams een 
misstap is geweest, het rommelt overal, het wordt er niet leuker op 

 Ik zou graag zien dat er serieus gekeken wordt wat een cliënt/woongroep/werknemer nodig heeft. Je 
kunt niet elke groep over 1 kam scheren. Ik begrijp dat geld een grote rol speelt, maar als er 
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afwegingen moeten worden gemaakt dan zou er eerst overlegd kunnen worden met de mensen op de 
werkvloer. Wat is er nodig? Wat kan er? Kunnen er uitzonderingen gemaakt worden? Elke groep heeft 
andere vragen/wensen. Vroeger was niet alles beter, maar er was wel veel meer mogelijk in het belang 
van de cliënt. Nu doen we ons werk zo goed mogelijk in de tijd die we hebben, tijd voor iets anders is er 
bijna niet helaas. 

 Ik zou het fijn vinden wanneer wij als groep meer betrokken worden, maar ook word geluisterd en dat 
er iets meegedaan kan worden, ik ben van mening dat de mensen op de groep de bewoners het beste 
kennen. Dit geldt ook voor gedragsdeskundigen, die kennen de bewoners helemaal niet, ja via 
papier,,,,, We hebben ook een aanspreekpunt dichtbij nodig zoals een goede coach, de lijntjes moeten 
veel korter, wat financiën betreft, we kunnen wel iets doen maar niet wat er nu van ons word verwacht, 
mensen in de zorg hebben voor werken in de zorg gekozen en geen geldzaken te onder spitten en voor 
ouders dit regelen, we hebben te veel taken rondom zaken maar niet meer voor de cliënt. 

 Interessant omdat het allemaal open vragen zijn. Ik moet er wat langer over nadenken en ik hoop dat 
de lezer mijn opmerkingen goed begrijpt. 

 Ja, zou graag willen dat de supermarkt blijft met producten van Lidl of Aldi dan denk ik dat daar een 
hele dagbesteding op kan en meer mensen en personeel profijt van hebben, ook een teamleider of 
coach die meer zaken in met name ziekteverzuim zou niet verkeerd zijn dit drukt allemaal bij het 
personeel op en is lastig erbij te doen. graag zou ik dat het personeel van de werk vloer betrokken 
wordt zit genoeg kwaliteit maar er wordt dan uiteindelijk niks mee gedaan....jammer  snap ook niet hoe 
zaken gebeuren zoals ze gebeuren nu, als je 10 euro hebt kun je geen 11 euro uitgeven de dtzc mag 
wel wat zakelijk worden soms te betuttelend in alles mn te lang bezig met personeel wat niet 
functioneert of op de verkeerde plek zit ook zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor de gehele 
organisatie en niet alleen voor onze cliënten binnen de groep ook daar heb ik het idee dat wel beter 
kan. Groepen die wel financieel goed draaien dan gaan inzetten naar mijn menig terwijl anderen het 
gewoon met minder moeten doen met welke omstandigheid ook mijn voorkeur zou zijn om elkaar 
daarin te helpen en te ondersteunen heb het gevoel dat iedereen voor zijn eigen is... maar we maken 
allemaal deel uit van het geheel toch. Jammer werk hier al zo lang en dit is zo herkenbaar weer.. 
prachtige organisatie maar qua financiën altijd elk jaar weer een onzekere toestand! Dus blijf 
transparant in alles zag afgelopen weekend zo’n kubus leuk maar vraag me dan af wat een geld weer 
voor dit jammer ! We weten wel wat dtzc wil uitdragen daar is zon kubus niet voor nodig naar mijn 
idee...Succes en hopelijk worden we ooit een gezonde organisatie... 

 Jammer dat de Losserhof niet echt een dorpsgevoel meer heeft. Vooral door alle vrachtwagens op het 
terrein. En je kent ook niet iedereen meer. dit is heel jammer. 

 jammer dat er zomaar een streep is gezet door het versterk traject en dat het zo moeilijk is om onze 
cliënten iets meer aandacht te kunnen geven, soms even tijd te hebben om bij te kletsen bij een kop 
koffie met collega's/ouders. 

 Jammer dat personeelsleden niet meer naast een vast contract een deel FDA (flexibele deeltijd 
arbeidsovereenkomst ) kan krijgen. Zo kun je bij ziekte het met je eigen collega's die dan op meer uren 
kunnen werken. Dit is zowel voor collega's, cliënten en werkdruk beter. Dan dat je iedere keer vreemde 
gezichten heb. Verder is het ook een stukje waardering voor collega's die extra willen werken. Dan dat 
ze later heel veel vrij zijn omdat ze zoveel extra hebben gewerkt. Ze zitten hier niet op te wachten en 
blijven er lang niet zo goed in en moeten steeds weer opnieuw veel bij lezen. 

 Kijk wat er in totaal is aan geld en ga dit verdelen over de groepen waar is meer nodig waar is minder 
nodig. 

 Lastig om in te vullen voor mij, omdat ik pas sinds april weer werkzaam ben bij DTZC en dit alleen 
maar voor slaapdiensten, waardoor ik niet de dagelijkse zorg en het echte contact met cliënten heb. 

 Liever back to basics! Duidelijke lijnen, direct groeps of teamleider die ook goede contacten heeft en 
zorg draagt voor het team/woongroep Allerlei vooruitstrevende plannen en 
managementtechnieken.....maar zorg voor cliënten vertaald zich niet in nieuwe plannen. Maar in 
aandacht voor de cliënt en niet te overdreven. Weer een medianieuwtje waar de DTZC voor staat...zo 
vaak zie ik de overvraging bij cliënten en begeleiding. En dan weer bezuinigen...... 

 Logeeropvang is wel een andere groep dan een woongroep. Ouders hebben de regie over het kind en 
wij begeleiden hun hier wel in. 

 luister eens meer naar het personeel op de werkvloer 

 luister naar de werkvloer, bedank niet alles van achter een bureau. 

 luister naar wat de mensen op de werkvloer nodig zijn, beweeg daar op mee en bied vandaaruit de 
kennis en expertise aan van de ondersteunende diensten. Het traject wat nu in gang is gezet door de 
versterkers..."waarom moeilijk doen als het samen kan" daarin zie ik iets moois en sterks. Ze komen 
met praktische helpende handen, ondertussen kunnen we een goed gesprek voeren en krijgt de ander 
een kijkje in onze keuken, ze zien waar het werkelijk omgaat. daarop komen nieuwe ideeën en acties. 

 Luisteren naar de mensen op de werkvloer. 
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 Medewerkers voelen zich vaak verantwoordelijk voor het gedrag van cliënten, vaak sta je machteloos 
omwille van dit gedrag, m.n. LVB groepen. Hier moet meer aandacht voor komen 

 Mijn beeld is dat er momenteel deels een vicieuze cirkel is tussen financiën en verzuim. Verzuim dient 
aangepakt te worden door daadkrachtigere aansturing binnen teams (teamleider?) door terugdringen 
verzuim beter resultaat en meer mogelijkheden 

 Mijn ervaring is binnen de Twentse zorgcentra dat je er veel kan werken, maar dat eigenlijk door de 
Twentse Zorgcentra niet beloond wordt. Hierdoor worden ook cliënten de dupe evenals mijn team. Dit 
omdat ik 3 contracten gehad heb maar er wel plek is op de Veldleeuwerik vindt ik het super zonde dat 
er eerst gekeken gaat worden naar de boventalligen en naar de re-integratie klanten. Dat betekend dus 
dat ik er nooit tussen kom en na 5 jaar nog geen vast contract kan krijgen bij de DTZC. 

 N.v.t 

 Nee geen vragen 

 Nee hoor 

 Nee niks 

 nee voel me wel prettig binnen de organisatie en werk met plezier. 

 Neen 

 Niet dat ik zo weet 

 Nou ik zou willen dat meer mensen een vast contract krijgen. Je merkt bij invallers dat er veel onrust op 
de groep ontstaat. Ik heb zelf een jaarcontract en weet dat ik het 3de contract eruit moet of ik moet vast 
krijgen. Het valt mij gewoon op dat ze dan kiezen voor flex-ers of een jaarcontract. Een vast contract is 
beter 

 Nu weer een nieuwe Interim bestuurder aangetrokken en ben dan ook weer zeer benieuwd wat hij 
allemaal teweeg gaat brengen om zijn plan te laten slagen. Hou mijn hart vast aangezien het vaak ten 
koste gaan van personeel op de groepen en uiteindelijk de cliënten. Terwijl wij juist allemaal onze job te 
danken hebben aan onze cliënten....kan toch niet! 

 NVT 

 Ondanks dat ik negatief ben in mijn opmerkingen en in mijn cijfer wil ik wel aangeven prettig te werken 
binnen dtzcde gedragsmoeilijke groep waar ik werk staat dusdanig onder druk van personeelstekort dat 
dat de reden is van mijn antwoorden. 

 ondanks de irritatie over verschillende dingen vind ik dat ik een heerlijke werkplek heb met hele mooie 
en bijzondere cliënten. Ben ook blij dat ik daar weer iedere dag voor mag zorgen -)) 

 Ontzettend veel geld komt niet bij de cliënt terecht is mijn idee. Er komen overal projectgroepjes 
tevoorschijn en die kosten veel geld. ook worden weinig meer naar emb groepen omgekeken. LVBers 
zijn nu een hot item waar alles om draait en om die binnen  te krijgen. Soms heb ik het gevoel dat het 
zelfsturend een verkapte bezuinigingsmaatregel is. 

 Ooit enthousiast begonnen, volledig ingezet binnen de organisatie, laatste jaren is het te triest voor 
woorden.je bent niet meer dan een sloof, hoezo trots??Op onze geweldige bewoners zeker, daar gaat 
mijn hart naar uit, anders was ik al tien keer gillend weggelopen in de bijna 20 jaar dat ik werkzaam ben 
voor DTZC 

 Op het moment ervaar ik dat het steeds verder bergafwaarts gaat met de Twentse zorgcentra. Ik ervaar 
juist dat we steeds verder worden beperkt als ik terug kijk op afgelopen 10 jaar. De intentie is goed, 
maar er is geen tijd. Toen we nog werkdagen hadden van 7a 8 uur hadden we heel wat kunnen 
realiseren, echter worden we nu gekort en ik merk dat we daarom amper tijd hebben om de basiszorg 
goed af te ronden. Dit gaat soms deels in eigen tijd, laat staan dat we tijd hebben om besprekingen te 
doen. Team en cliënt besprekingen gaan voor en zelfs daar hebben we de financiële middelen niet 
voor. We doen wat we kunnen, maar de cliënt waar het allemaal om draait is gedupeerd door te weinig 
tijd een aandacht te krijgen. 

 Persoonlijk ben ik wel blij met het zelforganiserende karakter van de teams. Het geeft meer vrijheid en 
zelfstandigheid en daardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering. Ik snap echter heel goed dat niet elk 
team hiervoor over voldoende capaciteiten beschikt en hierin vind ik STERK doorgeschoten. Geen 
sturing werkt niet. I.i.g. niet zonder fatsoenlijke overgangsfase. Wat betreft de financiën, vraag ik me af 
hoe het zover heeft kunnen komen zonder ingrijpen. Wrang dat de groepen die hier wel goed op scoren 
nu misschien moeten gaan inleveren / bijdragen om anderen uit de brand te helpen. Ik ben echt voor 
solidariteit, maar het geeft wel het gevoel dat zelf opletten en sparen uiteindelijk beboet wordt. Ten 
koste van onze cliënten. 

 Praten MET begeleiders. Kennis delen. Doorgroeimogelijkheden. Perspectief voor begeleiders. 
Waardering voor begeleiders. 

 Regie is een goed uitgangspunt. Maar bij regie hoort ook keuzes maken. En dat kan niet iedere 
bewoner. Soms moeten wij die als begeleider voor hen maken. Omdat dat nu eenmaal rust, veiligheid 
en duidelijkheid biedt. Dus regie ja, maar niet voor iedereen. 

 Soms vraag ik mij af waar DTZC mee bezig is. De werkdruk is te groot en de cliënten verdienen veel 
meer aandacht. Ik ga steeds ontevredener naar mijn werk omdat ik de cliënten graag meer wil bieden, 
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het frustreert mij verschrikkelijk omdat ik het niet kan. Op deze manier krijg je ontevreden cliënten, 
verwanten en medewerkers. Het is ook steeds moeilijker om invallers te vinden voor onze groep. Ik 
hoop dat er na dit onderzoek dingen binnen DTZC gaan veranderen. 

 Sorry voor mijn late reactie. Ik heb vakantie, vandaar. 

 Sterk is een leuke kreet, maar binnen een team heb je altijd iemand of een aantal personen nodig, die 
beslissingen durven te nemen, anders blijven zaken liggen. Daarnaast is een coach nodig voor de 
zaken te behandelen die het hele team aangaan, het blijft moeilijk om moeilijk punten en mensen, aan 
te spreken in teamverband [feedback ] 

 Stop met de zelfsturende teams 

 Teams zijn zelfsturend geworden. Betekent dat er een heel takenpakket bij de groepen zijn neergelegd 
zonder extra formatie. Meer indirecte uren wat van directe zorg van cliënt afgaat. Ook zijn veel teams 
niet begeleidt in deze zelfsturing waardoor je alles zelf uit moet zoeken wat veel tijd maar ook frustratie 
oplevert. Vooral omdat er geen uren hiervoor zijn bijgekomen. 

 Tijd voor taken waardoor er meer aandacht is voor cliënten. Het cold Turky implementeren van dingen 
waar het om draait zoals ECD maar ook zelforganisatie en tegelijkertijd opheffen flex en uit elkaar 
halen van teams heeft voor achterdocht gezorgd. Er is minder vertrouwen in de organisatie dat zorgt 
voor uitloop op moment dat de banen voor het oprapen liggen en dat is binnen no time. We gaan 
inmiddels onze eigen weg. De lieve cliënten en familie daar ga ik voor. En voor het feit dat je altijd bij 
DTZC hebt gewerkt. Kan goed komen maar dan erken eerst eens wat je allemaal hebt en wat die 
mensen in het primaire proces nodig hebben om verder te ontplooien en luister naar de werkvloer en 
niet strooien met ondersteunende diensten. Die zijn niet nodig als je tijd en ruimte geeft. Dan zal het 
zelf organiseren meer kans tot slagen hebben voor onze cliënten 

 veel succes met vragenlijst 

 Veel veranderd in de afgelopen jaar. Laatste tijd zijn we zelfs bezig om de basis dingen op orde te 
krijgen! Eten, schone was en medicatie is vak niet op tijd geleverd!!! Telefoontjes achter telefoontjes 
tijdens je dienst. Echt jammer 

 Veel teveel gerommel met personeel. De goede krijgen geen contract en lopen weg de langdurig zieke 
wordt niets mee gedaan. Je kan alleen basiszorg leveren en dat soms ook met moeite de bewoner 
heeft recht op meer. Door de jaren heen is het Bouwhuis veel te zakelijk geworden Voor de buiten 
wereld moet t mooi zijn maar kijk eerst eens naar de werkvloer de groepen van de bewoners en zorg 
dat t daar spic en span is. 

 Vind dat de laatste twee jaar veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. M.n. de huishoudelijke 
kant (de was, voeding) vind ik jammer dat dit voor begeleiders veel meer tijd gaat kosten. Het gaat ten 
koste van de tijd die je aan cliënten kunt besteden. 

 Vindt de sfeer binnen de DTZC steeds minder worden, en dat wij weinig waardering krijgen voor onze 
inzet. Financieel niet gezond, lijkt me dat ze toch wat eerder hadden kunnen signaleren, begeleiders 
zien dingen dat er allerlei mensen worden aan gesteld coaches etc. maar op de werkvloer zelf wordt 
het steeds intensiever, 

 Vindt prettig dat her nu naar gevraagd wordt. hopelijk wordt er iets mee gedaan zodat we de dingen 
kunnen uitvoeren. Het zelf sturend is erg mooi maar vraagt veel van begeleiding en zonder extra uren 
gaat dit niet lukken je krijgt half werk. We proberen zo goed mogelijk de basis zorg te leveren maar ook 
door de andere kijk meer vrijheid e.d. ben je langer met dingen bezig wat goed is het is in belang van 
de cliënt daardoor blijven er el andere dingen liggen omdat je er niet meer tijd voor krijgt. 

 Voer niet alles tegelijk door, als PBer zou ik mijn dagen kunnen vullen met het volgen en bijwonen van 
bijeenkomsten, scholingen, cursussen en kenniscafe's, dit is niet bij te houden, met als gevolg dat je of 
niet op de hoogte bent of van heel veel zaken maar een beetje. Luister ook naar de collega's op de 
werkvloer, niet alles wat er doorgedrukt wordt, werkt. 

 Voor teams waar de menswaardigheid van cliënten onder druk staat, Trple-C invoeren 

 Vraag me af hoe anoniem deze lijst nu is. En waardering vanuit de organisatie naar personeel vind ik 
nihil. 

 Wat is kwaliteit van zorg? Alles mooi op papier zetten en niet uit kunnen voeren heeft geen enkele zin! 
Er moet veel beter gekeken worden op welke groepen meer handen aan het bed moeten, ook op 
groepen waar veel probleemgedrag voorkomt, moet je eerst meer inzetten om het allemaal in goede 
banen te leiden, personeel gemotiveerd te houden etc. etc. Het gaat er uiteindelijk om dat de cliënt 
centraal staat en liefdevolle zorg en aandacht nodig heeft zodat je veel ellende kunt voorkomen. 

 Wat mij opvalt, is dat er regelmatig nieuwe afspraken/ regels worden gemaakt die wij op de werkvloer 
uit moeten voeren. Helaas blijken ze na uitvoering niet haalbaar. Binnen no- time worden deze 
afspraken/ regels dan weer teruggedraaid met weinig kennisgeving naar de werkvloer toe. Het gevolg, 
veel verwarring. 

 Willen worden gewaardeerd voor het werk wat je doet. 

 Zelfsturende teams zorgt helaas voor minder cliëntgebonden uren door erg veel extra taken. 
Communicatie daarover is lastig vanwege onregelmatig werk en collega's die elkaar weinig zien 
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