
Reflectie op goede zorg bij het team van Ons Element  
Op 12 november hebben wij gereflecteerd op goede zorg in ons team. Wie zijn wij?  
Het team van Ons Element. Wij bieden dagbesteding aan cliënten met een specifieke hulpvraag. Er 
worden gevarieerde en uitdagende activiteiten aangeboden waarbij de eigen inbreng van iedere 
cliënt centraal staat. Wij geven de cliënten de ruimte om zelf aan te geven wat ze graag willen 
doen en welke ontwikkeling ze door willen maken. 
Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden voor jong en oud. Een combinatie 
van gezelligheid en eigen inbreng staan voorop, maar ook ruimte en geen druk ondervinden, staan 
centraal bij de activiteiten. Het hele team was aanwezig samen met de gedragskundige en coach.  
 
Bij ons kwam Marian Stevelink als onafhankelijke procesbegeleider.  
Wij hebben zelf gekozen voor het thema: Kwaliteit van de relatie tussen cliënten en medewerkers. 
We hebben dit gedaan door middel van een leuke methode namelijk: Geef een cijfer!  
Na een korte kennismaking werd de Visie en Missie van De Twentse Zorgcentra uitgedeeld, deze 
hebben we allemaal nog een keer doorgenomen. Daarna zijn we gestart met reflecteren op goede 
zorg.  
 
Gezamenlijk zijn we gestart met onze sterke punten te benoemen; we kwamen samen uit op 
gemiddeld cijfer van 8.5.  Hier zijn we trots op! We werden hierin bevestigd door onze coach Johnny.  
Vanuit deze sterke punten hebben we gekeken waar we aan kunnen werken en ontwikkelen. We 
hebben een goede relatie met de cliënten en bieden ze passende dagbesteding. Een aandachtspunt 
wat naar voren kwam, is dat we willen gaan werken aan een goede samenwerking  met het 
thuisfront van onze cliënten. Dit gaat niet altijd zoals we graag zouden willen. 
Speerpunten hierin zijn:  meer overleg, betrokkenheid, op een lijn liggen. Hier gaan we aan werken!!! 
We hebben te maken met verschillende organisaties en soms is er wel verschil van visie. Dit punt 
werken we verder uit en er kwamen al vele ideeën naar boven om meer in verbinding te gaan 
werken. We nemen dit op in ons teamplan waarbij we regelmatig de voortgang kunnen bewaken.  
 
We hebben tot slot allemaal uitgesproken hoe we deze reflectie hebben ervaren. 
Het was een erg gezellige middag waarin we met zijn allen hebben gebrainstormd over dit 
onderwerp. In het begin wisten we niet wat we konden verwachten. Maar er is veel besproken en 
iedereen was positief. We zijn erg trots op onze manier van werken en hebben het gevoel dat we 
goed aansluiten bij onze cliënten. 
 
Tot slot hebben we Marian uitgenodigd om een kijkje te komen nemen als we aan het werk zijn met 
onze cliënten. Marian kende onze locatie niet. De volgende dag is ze langs geweest en heeft ze een 
rondleiding gehad bij  Ons Element. 
Wat vond zij er van?  
Marian:  
“Ons Element in Almelo; wat ben ik er vaak langs gereden zonder mij er van bewust te zijn dat we 
hier ook een dagbestedingslocatie hebben. Cliënten en begeleiders delen het gebouw met de Klup en 
de buitenschoolse opvang. Samen in een mooi gebouw waarbij heel veel mensen in- en uitlopen, er 
veel contacten zijn en men elkaar daar waar nodig ook voorthelpt. Een barretje met een mooie 
kantine en de lokalen dicht bij elkaar. Een open sfeer met korte lijntjes tussen de begeleiding van de 
verschillende groepen. Veel cliënten die erg creatief zijn. Ook wordt er ruimte gegeven aan die  
cliënten die wat meer vrijheid willen. Dit alles wordt begeleid door een team van mensen die erg 
trots en blij zijn met hun functie op deze plek. We hebben een erg mooie reflectie gehad en 
leerpunten zijn er altijd. Hier gaat men enthousiast mee aan de slag. Ik wens het team en de cliënten 
heel veel succes toe.” 
 


