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Je leest nu ons kwaliteitsrapport over 2021. 
Een jaar waarin Driestroom een nieuwe  
Raad van Bestuur kreeg.  

Wij zijn nu de nieuwe Raad van Bestuur, Esther Nelissen 
en Hans van Gestel. Om samen goed te starten, hebben 
we eerst een rondje Driestroom gedaan. We zijn  samen 
op bezoek gegaan bij alle locaties van Driestroom.  
Wil je zien hoe dat ging?

   Kijk dan dit filmpje. 

Voorwoord

https://youtu.be/IUYM2Bqe4uw
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CORONA 
2021 was weer een heel jaar met corona. Soms waren de besmettingen heel hoog. Soms 
waren er heel weinig. Dat zorgde voor steeds nieuwe maatregelen. Van bijna geen maat-
regelen tot heel strenge maatregelen. Dat was moeilijk voor iedereen binnen Driestroom.  

We zijn ook trots om te zien hoe iedereen hiermee is omgegaan. 
We hopen dat corona in 2022 minder invloed heeft op onze zorg en ondersteuning.  

SAMENWERKEN  
Het is steeds belangrijker dat we goed samenwerken met andere organisaties. In de 
zorg zijn veel uitdagingen. Die kunnen we niet alleen aanpakken. We moeten het samen 
doen. Driestroom werkt al veel samen met andere organisaties. In 2021 zijn er nieuwe 
projecten bijgekomen.    

We werken ook samen met Lokalis en Entrea Lindenhout. Dat zijn organisaties in de 
jeugdzorg. Samen hebben we gewerkt aan de invoering van de Brede Basis Teams in 
Nijmegen. Deze teams gaan de kinderen, jongeren en gezinnen in Nijmegen ondersteu-
nen. We werken bijvoorbeeld samen met LuciVer. Dat is een organisatie voor ouderenzorg.  
Samen met LuciVer bouwen we een nieuwe locatie in Wijchen; La Verna. Hier komen vanaf 
2023 mooie woonplekken voor onze cliënten.

En in 2022 krijgt DROOM!-locatie Makers en Merken een tweede winkel in het Radboud-
umc, een ziekenhuis in Nijmegen. Samen met anderen kunnen we meer!  

TOEKOMST 
We willen dus graag nog meer samenwerken. Dat schrijven we ook op in onze nieuwe stra-
tegie. Een strategie is een soort plan van aanpak. In 2022 gaan we aan de slag met de 
strategie van Driestroom. Samen met cliënten, medewerkers en zorgondernemers gaan 
wij nadenken over de toekomst van Driestroom. Hoe moet die eruitzien? Welke kansen 
zien we? Welke problemen komen eraan? En hoe gaan we die oplossen?  

De nieuwe strategie past bij ons Alledaags Gelukmodel. Het Alledaags Gelukmodel is de 
manier waarop we werken bij Driestroom. We willen dat iedereen bij ons zichzelf kan zijn. 
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Wij ondersteunen mensen. Zodat ze hun kwaliteiten 
kunnen gebruiken. Zo dragen we bij aan meer alledaags geluk. 

Esther Nelissen  
Hans van Gestel 
  
Raad van Bestuur 

VOORWOORD
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Dit kwaliteitsrapport ziet er anders uit dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we 5 rapporten 
voor je, maar dat vonden we toch te veel. We vinden dat we alles ook in 1 rapport moeten 
kunnen schrijven.  
 
Ook is er dit jaar geen aparte cliëntversie van het kwaliteitsrapport, daarom hebben 
we nu 1 rapport. Cliënten zijn de belangrijkste groep waar we het kwaliteitsrapport voor 
schrijven. Daarom is dit rapport geschreven in taal die voor iedereen duidelijk is. Er staan 
ook plaatjes en video’s in. Zo kan iedereen het rapport goed lezen. 

In 2021 was corona belangrijk. Daarom is corona een onderwerp in het rapport.  
De andere onderwerpen bedachten we samen met leden van de cliëntenraad, leden van 
de ondernemingsraad, zorgondernemers en teamleiders. In een bijeenkomst spraken we 
samen over wat er in 2021 belangrijk was. Deze onderwerpen komen terug in het  
kwaliteitsrapport. De onderwerpen zijn: 

• Corona
• Medewerkers van Driestroom en hun duurzame inzetbaarheid
• In contact 
• Wat gebeurt er bij onze franchisenemers 
• Kennisbank 
• Onvrijwillige zorg 

Vorig jaar schreven we over het Alledaags Gelukmodel. Dat was ook in 2021 een belangrijk 
onderwerp. Bij de verschillende onderwerpen zie je het Alledaags Gelukmodel terugkomen. 

Mensen bij Driestroom zeggen dat ze het woord ‘cliënten’ niet fijn vinden. De vraag aan 
ons was of we niet een ander woord daarvoor hebben. Dat is alleen niet zo makkelijk.  
In het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg staat wel 197 keer het woord cliënt.  
Bij Driestroom gaan we nadenken over welk ander woord we kunnen gebruiken. In dit 
 rapport gebruiken we het woord persoon als dat kan. Als dat niet kan gebruiken we voor 
nu toch nog het woord cliënt. 

Het kwaliteitsrapport gaat over de kwaliteit van zorg. Wil je nog meer lezen over 
Driestroom in 2021? Lees dan het     bestuursverslag. 

We hopen dat je het leuk vindt om het rapport te lezen. 

Inleiding

https://www.driestroom.nl/over-ons/onze-organisatie
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0ver Driestroom 

Driestroom ondersteunt mensen, van jong tot oud, bij wonen (thuis of bij Driestroom),  
dagbesteding/werk, op school, bij bedrijven (begeleid werken, jobcoaching) en bij  
vrijetijdsbesteding.

Wij bieden begeleiding, zorg en behandeling aan:
• mensen met een (verstandelijke) beperking;
• mensen met autisme spectrum stoornis;
• mensen die zelfstandig wonen;
• kinderen;
• gezinnen; 
• ouderen zonder verstandelijke beperking;
• mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Iedereen doet zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met 
werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op het leren van nieuwe 
dingen. We weten dat jezelf ontwikkelen zorgt voor meer alledaags geluk. En dat is wat wij 
willen voor de personen die we ondersteunen.  
 
Hieronder zie je een overzicht met het aantal cliënten van Driestroom.

Totaal aantal unieke cliënten (excl. derden en diensten)1 4.026

Het aantal cliënten per financieringsstroom:
Wet langdurige zorg 1.142
Persoonsgebonden Budget 233
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 943
Jeugdwet 1.414
Forensische Zorg 10
Zorg asielzoekers 0
Eerstelijns behandelde cliënten 495
GZSP (ZVW) 30
Het aantal cliënten in onderaanneming 177

Figuur 1. Overzicht aantal cliënten Driestroom. 
1. Het totaal aantal cliënten is lager dan als je de cliënten per rij bij elkaar optelt. Er zijn cliënten die in meerdere rijen staan.

6
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In Nederland hebben we een Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dat zijn afspraken over 
hoe goede zorg eruitziet. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bestaat uit een aantal 
onderdelen. Die heten ‘bouwstenen’. In dit hoofdstuk schrijven we hoe de bouwstenen er 
bij Driestroom uitzien. 

BOUWSTEEN 1 - ZORG ROND DE INDIVIDUELE CLIËNT
Bouwsteen 1 gaat over hoe goed de zorg rondom een persoon is. In 2020 heeft Driestroom 
het elektronisch cliënten dossier ONS ingevoerd. Tegelijk heeft Driestroom het Alledaags  
Gelukmodel ingevoerd. Dat is een nieuwe manier van werken. In 2021 zijn we daar verder 
mee gegaan. In de verschillende onderdelen van Driestroom zijn we bezig met het  
verbeteren van het werken met ONS en het Alledaags Geluksmodel. Hoe we dat doen is bij 
elk onderdeel anders. 
 
In 2021 zijn onze locaties actief aan de slag gegaan met het werken met het Alledaags 
Gelukmodel. Daardoor kregen we andere gesprekken met cliënten. En we deden nieuwe 
inzichten op. In het Alledaags Gelukmodel staan vragen over 4 levensdomeinen: Wonen & 
financiën, Relaties, Lichaam & geest en Betekenisvol leven. De vragen geven een uitgebrei-
der en beter beeld van de persoon. Het gesprek gaat meer over de wensen en ontwikkel-
mogelijkheden van de persoon. In de gesprekken maken we ook gebruik van tekeningen. 
Zodat voor iedereen duidelijk is wat de persoon nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

Soms was het ook zoeken. Hoe sluiten we op de juiste manier bij iemand aan? Welke 
vragen passen het beste? Kunnen sommige onderwerpen ook even wachten, zodat we er 
later op terug komen? Teamleiders, behandelcoördinatoren en begeleiders hebben tijdens 
de invoering van het Alledaags Gelukmodel steeds gepraat over hoe het gaat.  
 
Bij Kind, Jeugd en Gezin zijn we in 2021 gestart met ‘1 kind 1 plan’. Dat betekent dat ie-
dereen die een kind begeleidt, tegelijk met elkaar overlegt over het plan. Dit helpt bij de 
samenwerking tussen ouders, begeleiders en behandelaars. Het helpt bij het zetten van 
stappen. Elke 4 maanden bespreken we de doelen van het kind met de ouders. 

 
 

  

Bouwstenen in 2021 
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KENNISBANK  
We hebben een kennisbank gemaakt. Daar vinden medewerkers informatie die belang-
rijk is voor hun werk. En we hebben een beeldbank. Daarin staan plaatjes die we kunnen 
gebruiken om beter te communiceren met mensen. Op pagina 21 lees je meer over de 
kennisbank.  

In 2021 is er een artikel geschreven in een wetenschappelijk tijdschrift (Research in  
developmental disabilities). Dit artikel  beschrijft hoe we alledaags geluk meten. 
Het artikel is alleen in het Engels geschreven.     Hier kan je het artikel lezen. 

BOUWSTEEN 2 - ERVARINGEN VERZAMELEN VAN CLIËNTEN
Driestroom gebruikt sinds 2017 de ‘Quality Qube’ voor het cliëntervaringsonderzoek. 
Het cliëntervaringsonderzoek is een manier om erachter te komen wat er goed gaat in 
onze zorg en ondersteuning. En wat er beter kan. 

Het cliëntervaringsonderzoek is vernieuwd. Dit onderzoek past nu bij het Alledaags Geluk-
model. Zo komen we erachter wat cliënten vinden van de kwaliteit van ondersteuning.  
 
Begin 2022 hebben we het nieuwe cliëntervaringsonderzoek getest op 6 locaties.  
De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met de cliëntenraden. 

BOUWSTEEN 3 - ZELFREFLECTIE VAN DE TEAMS
Teamreflectie betekent dat je als team nadenkt over hoe dingen zijn gegaan. En wat er 
beter kan. In 2021 hebben we dezelfde teamreflectie gebruikt als in 2020.  
Waarom deden we dat?

1.   We willen altijd reflecteren. Teamreflectie moet niet maar één keer per jaar 
gedaan worden.

2.  De teamreflectie moet passen bij het Alledaags Gelukmodel. 

In 2022 gaan we bij Driestroom op een nieuwe manier reflecteren. In 2021 hebben de 
teams in het teamjaarplan zichzelf beoordeeld op een aantal thema’s. De thema’s waar-
op zij onvoldoende scoren, worden doelen in hun teamjaarplan. We gebruiken de cijfers 
ook in het kwaliteitsrapport. Zo laten we zien hoe Driestroom als organisatie scoort op de 
thema’s.

BOUWSTENEN IN 2021
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422221003000


In dit hoofdstuk kijken we naar de doelen die we in het vorige kwaliteitsrapport hebben  
opgeschreven. Is het gelukt om deze doelen te behalen?

1.  DE RESPONS VAN HET CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WORDT VERHOOGD NAAR: 
Stichting Driestroom en DROOM! bv   
Respons cliënten: 75%   
Respons cliëntvertegenwoordigers: 50%  
 
Franchise  
Respons cliënten: 60%  
Respons cliëntvertegenwoordigers: 30% 
 
Respons gaat over hoeveel mensen het onderzoek hebben ingevuld. Dit doel hebben we 
niet gehaald. Er hebben te weinig personen meegedaan aan het cliëntervaringsonder-
zoek. Dit komt doordat niet iedereen het onderzoek heeft gekregen. En van de personen 
die het wél kregen, heeft niet iedereen ingevuld. 

2.  HET CLIËNTERVARINGSONDERZOEK IS AANGEPAST AAN HET ALLEDAAGS GELUKMODEL 
Dit doel is gehaald. Het nieuwe onderzoek is klaar. Vanaf 2022 gebruiken we het.

3.  IMPLEMENTATIE VAN HET ALLEDAAGS GELUKMODEL  
VOOR ALLE SOORTEN DIENSTVERLENING 
Dit doel is gehaald. Bij alle personen vullen we de Alledaags Geluk vragenlijst in. In 2022 
en 2023 leren we begeleiders om hier nog beter in te worden. 

4.  VERBETEREN VAN LOKALE EN CENTRALE CLIËNTMEDEZEGGENSCHAP 
Dit doel is voor een deel gehaald. Er zijn dingen die beter gaan. We hebben bijvoorbeeld 
nieuwe leden in de cliëntenraden. Op sommige plekken waar geen lokale cliëntenraad 
was, is nu wel een lokale cliëntenraad gestart.  
 
Maar er zijn ook dingen die nog beter kunnen. We zoeken nog steeds familieleden van 
cliënten voor de centrale cliëntenraad. En de cliëntenraad Franchise is ook nog niet 
gestart.

Terugblik rapport 2020 
en behaalde doelen  

9
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2021 was het tweede jaar met corona. Het hele jaar waren er maatrege-
len. Soms heel streng, bijvoorbeeld de avondklok. Soms mocht er weer 
heel veel. Dan hoefden we alleen nog maar een mondkapje op.  
 
CORONAREGELS 
Ook in 2021 heeft de taskforce coronavirus (crisisteam) gekeken hoe we 
de Nederlandse regels binnen Driestroom kunnen toepassen. Teams heb-
ben zelf gekeken wat het beste paste bij de locatie en de personen die 
daar wonen of werken. Dat kon soms ook anders zijn dan de landelijke 
regels. Dat noemen we maatwerk. Bijvoorbeeld op locaties met oudere 
mensen zijn strengere maatregelen. We hebben gezorgd dat het zo veilig 
mogelijk was. Maar het gewone leven toch door kon gaan. Omdat we het 
belangrijk vinden dat cliënten het fijn hebben. Daarin hebben we samen 
gekeken naar wat wel kon. “Er moest steeds gezocht worden naar nieuw 
werk, gelukkig konden we naar de crackerfabriek.” – Linsey de Haas - 
assistent-medewerker Werkpost Driepunt Druten.

SAMENWERKING 
We hebben contact gehouden met andere organisaties over corona. We 
hebben tips gekregen en gegeven. En alle organisaties hebben samen 
een noodplan gemaakt. In dat noodplan staat wat we moeten doen als 
er te weinig medewerkers zijn om zorg te leveren. 

OPEN BLIJVEN 
In 2020 zijn de kindercentra en dagbesteding van Driestroom een paar 
weken dicht geweest. Cliënten misten toen de zorg en begeleiding die zij 
nodig hadden. Daarom vonden we het belangrijk om in 2021 zoveel mo-

gelijk open te blijven. We hebben gekeken wat er nodig was 
om het hele jaar open te kunnen blijven. 

CORONA-ONDERSTEUNINGSTEAM  
Een ander voorbeeld is het corona- 

ondersteuningsteam. In dit team zitten 
verpleeg kundigen die cliënten kunnen 

testen op het coronavirus. Personen die 
niet naar de GGD kunnen, worden in 
hun eigen huis getest. En als ze gevac-
cineerd wilden worden, zijn ze in hun 
eigen huis gevaccineerd. Dan kwam 
een huisarts langs. Wil je zien hoe dit 
ging?      Kijk dan naar deze vlog.  
Veel cliënten waren blij dat ze eindelijk 
hun vaccinatie kregen. Daarom heeft 

iedereen een speciaal gebakje gekregen. 

Corona  
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° Max. 1 bezoeker 

° Avondklok gaat in

° Winkels en horeca dicht

° Britse Variant coronavirus

°  Corona-ondersteuningsteam 
Driestroom is gestart

° Basisscholen open

° Start vaccinatie  
cliënten en medewerkers

https://youtu.be/jU4X91WVS8M


STRENGE MAATREGELEN  
In het begin van 2021 en aan het einde van 2021 waren er in Nederland 
strenge maatregelen. Deze maatregelen waren zo streng, omdat er veel 
besmettingen waren. Ook op onze locaties waren er soms veel besmet-
tingen bij bewoners en medewerkers. Voor veel personen was dit niet leuk. 
Het was moeilijk om je goed aan alle maatregelen te houden. Bewoners 
moesten ook soms lange tijd op hun kamer blijven. Dit noemen we ‘in 
isolatie’. Ze mochten dan geen bezoek ontvangen. Dit was extra vervelend, 
omdat er al weinig bezoek mocht komen. Linsey de Haas, assistent-me-
dewerker bij Werkpost Driepunt Druten heeft ook veel last gehad van de 
coronamaatregelen. 
  In deze video vertelt zij daar meer over.

CORONA
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° Meer besmettingen 
bij Driestroom

° Avondklok stopt

° Winkels en terrassen open

Linsey de Haas
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https://youtu.be/RNaN3jVNxKk


CRISISPLAN 
We hebben geleerd dat we beter voorbereid moeten zijn op een crisis. 
Daarom gaan we in 2022 een plan maken voor als er een nieuwe crisis 
komt.

TROTS EN WAARDERING  
We zijn heel trots op onze cliënten, verwanten, medewerkers en zorgon-
dernemers. Zij hebben allemaal samen hun best gedaan om zo goed mo-
gelijk met de coronamaatregelen om te gaan. Iedereen probeerde zich 
goed aan de maatregelen te houden. Daardoor was er gelukkig ook tijd 
voor leuke dingen. We hebben geleerd dat het belangrijk is om te laten 
zien dat we alle inzet waarderen. Juist ook als de crisis zo lang duurt.

CORONA
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° Veel mag weer

° Alleen nog mondkapjes en 
coronatoegangsbewijs

° Weer strengere maatregelen

° Bijna alles sluit om 17.00 uur

° Lockdown,  
hele strenge maatregelen

° Start boostervaccinatie 
cliënten en medewerkers

° Omikron variant  
coronavirus

Coronabesmettingen 2021
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Medewerkers van Driestroom zijn belangrijk voor de kwaliteit van onze zorg en ondersteu-
ning. Driestroom wil een prettige werkgever zijn waar mensen graag werken. We merken 
gelukkig dat dit nog steeds zo is.  
 
NIEUWE MEDEWERKERS  
In 2021 zagen we helaas dat het ook voor Driestroom steeds moeilijker werd om nieuwe 
medewerkers te vinden. We hebben daarom gekeken naar de manier waarop we nieuwe 
medewerkers vinden voor Driestroom. Wat doen we al goed en wat kan beter? We kijken 
naar hoe we op social media makkelijk te vinden zijn. Hoe  zorgen we dat mensen die bij 
Driestroom komen werken, goed passen bij Driestroom? Natuurlijk hoort daar ook een 
nieuw introductieprogramma bij. Zodat medewerkers zich welkom voelen en graag bij 
Driestroom willen werken. 

DUURZAME INZETBAARHEID 
Driestroom wil dat medewerkers hun werk leuk vinden. En dat ze hun werk goed kunnen 
blijven doen. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Teamleiders hebben geleerd hoe 
ze het onderwerp duurzame inzetbaarheid met hun medewerkers kunnen bespreken. Ook 
helpen we medewerkers zelf. Zodat ze op een gezonde en prettige manier hun werk kun-
nen doen. Voorbeelden daarvan zijn trainingen via GoodHabitz en de balanscoaches. In 
2021 konden medewerkers een persoonlijke gezondheidscheck doen. 

Medewerkers van Driestroom  
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TRAININGEN EN OPLEIDINGEN  
We moedigen medewerkers aan om trainingen en opleidingen te doen. Zodat ze blijven le-
ren. Een voorbeeld is het Teamleider in opleidingsprogramma. Daarin leren we medewerkers 
om teamleider te worden. Een groep van 6 medewerkers volgt dit programma. 

In 2021 ging het vooral over ervaring opdoen. Melanie Verberk is een van de deel-
nemers. Zij werkt nu als Teamleider in opleiding bij de woonlocaties Hillekensacker en de 
 Gildekamp. 

   In deze video vertelt zij over deze opleiding en duurzame inzetbaarheid. 

ZIEKTEVERZUIM 
Door corona was het ziekteverzuim hoger dan in 2020. In 2021 was het ziekteverzuim 
7,5%. Dat betekent: als je de werkdagen van alle medewerkers bij elkaar optelt, waren 
mensen 7,5% van de tijd ziek. Dat is iets meer dan het gemiddelde van alle andere zorg-
organisaties (7,3%). Doordat medewerkers ziek waren is er meer gebruik gemaakt van flex- 
medewerkers. Dit is niet altijd fijn voor cliënten. Zij zien liever hun vaste begeleiders. 

Ook in 2022 ondersteunen we medewerkers als dat nodig is. Het liefst voordat ze ziek 
worden. In een aantal teams waar veel corona besmettingen zijn geweest, hadden 
 medewerkers het lange tijd extra druk. Sommige van deze medewerkers hebben een 
coach gekregen. De coach helpt hen om goed voor zichzelf te zorgen.

MEDEWERKERS VAN DRIESTROOM

Melanie Verberk

https://youtu.be/TmkfceUCS8s


In de evaluatie van het Kwaliteitskader (USBO, 2021) staat 
“Het samen praten over wat de cliënt goede zorg vindt, is 

belangrijk. Maar begeleiders gebruiken vaak het zorg-
plan in plaats van een echt gesprek te voeren”. 

We waren heel trots, toen wij van de  
cliëntenraad hoorden dat zij zich niet herken-

nen in deze uitspraak. De cliëntenraad vindt 
juist dat begeleiders van Driestroom heel 

goed zijn in contact maken. Een van de 
leden die dit zei, was Wesley van de Steeg. 
Wesley woont op de Van Peltlaan en  

 vertelt in deze video over het in contact 
zijn met zijn begeleiders. 

De basis van Driestroom is support. Sup-
port is voor ons: ondersteuning bij dat 
waar iemand minder goed in is. Dat kan 
dus van alles zijn. Want we zijn allemaal 

weer ergens anders goed en minder goed 
in. Het is belangrijk om dat te zien. Daar-

om is ‘in contact’ een van onze  
kernwaarden.

15

In contact 

Support in onze  
kernwaarden

We willen graag 
dat alle Drie-

stromers denken 
en handelen naar 

het DNA van 
Driestroom. Naar 

onze kernwaarden. 
Ook die kern- 

waarden draaien  
om support:

Groots in het klein
Driestroom staat voor 
de menselijke maat en 
kleinschaligheid. We 
wil  len dat cliënten zich 
prettig en veilig voelen, 
zo zelfstandig mogelijk 
zijn en daarvan kunnen 
genieten.

In contact 
We zijn oprecht geïn-
teresseerd en luisteren. 
We communiceren met 
elkaar, met cliënten en 
andere betrokkenen. 
Heldere communicatie  
is de basis voor een 
goede verstandhou-
ding, samenwerking en  
dienstverlening.

Bevlogen
We hebben passie voor 
onze cliënten en ons 
vak. We werken aan le-
vensgeluk voor en met  
cliënten. Daaruit halen 
we onze inspiratie.

Eigenzinnig
We denken niet in beper-
kingen, maar zoeken 
steeds de mogelijkheden. 
We maken professionele 
keuzes in het belang van 
onze cliënten. Daarbij 
zoeken we de samenwer-
king met andere deskun-
digen. Maar op basis van 
onze professionaliteit, 
creativiteit en passie 
varen we wel onze eigen 
koers en nemen we onze 
verantwoordeli jkheid. 
Daar zijn we goed in en 
dat houden we zo.

Wesley van de Steeg
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IN CONTACT

WERKEN VANUIT CONTACT
 ‘Echt contact’ is een van de drie uitgangspunten van het Alledaags Gelukmodel van 
Driestroom. Het is belangrijk dat een begeleider zichzelf kent en zich kan verplaatsen 
in de ander. En dat hij nieuwsgierig is naar hem of haar. Zo kun je vanuit echt contact 
 samenwerken met de persoon en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn.

We zijn blij dat we dit al heel goed doen. Maar het lukt natuurlijk niet altijd. We hebben een 
aantal personen gevraagd: wanneer vind je dat er echt contact met je wordt gemaakt? 
En wanneer vind je het contact juist niet fijn?  

 
WAT VIND IK FIJN CONTACT         
         

Ik krijg altijd snel reactie bij vragen, ik voel me gesteund,  
begrepen en gehoord.   
Jessica, moeder – ouderbegeleiding   

Er wordt goed naar mij geluisterd, ik vind het fijn om complimentjes te krijgen.  
Brigitta, assistent-medewerker - Werkpost Driegasthuizen

Er wordt goed naar ons geluisterd en we mogen altijd meedenken.  
Het is fijn als begeleiders beeldtekenen.   
Hassan, Oesha en Marga – assistent-medewerkers - Werkpost Driegasthuizen  

Als ik iets niet begrijp is de begeleiding niet streng, dat vind ik fijn.  
Het wordt dan nog een keer goed uitgelegd.   

Cliënt- Elsweide  

Ik vind het fijn als ik mijn verhaal kwijt kan, als er tijd voor mij wordt vrijgemaakt.  
Cliënt - Elsweide 

Het is fijn dat ik met begeleiding kan praten als er iets is.   
Cliënt - Elsweide  

Wanneer een begeleider niet als een verplicht nummer, maar vanuit oprechte  
betrokkenheid communiceert met ons als ouders, is er sprake van een goed contact.  
Dat hoeft echt niet elke dag en het kan mondeling en schriftelijk.  
Waar het om gaat is dat het gemeend is.  
Yvonne en Harry, ouders van Daan - Elsweide
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IN CONTACT

WAT VIND IK NIET FIJN IN CONTACT   

        

 

 

Ik vind het niet fijn als ze mij opjagen.   
Brigitta – assistent-medewerker Werkpost Driegasthuizen

Ik vind het niet fijn als ze dingen vragen die ik niet snap omdat  
ze geen plaatjes gebruiken.  
Cliënt - Elsweide 

Het is niet fijn als begeleiding druk is met 
 andere dingen en geen tijd voor mij heeft. 

Cliënt- Elsweide  

Ik vind inval niet fijn, die weten niet alles.   
Cliënt - Elsweide 

Als je als ouders voelt dat de begeleider contact met jou heeft, omdat het er nu 
 eenmaal bij hoort. Maar je merkt dat echte betrokkenheid ontbreekt.

Yvonne en Harry, ouders van Daan - Elsweide
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Driestroom werkt samen met franchisenemers. Dat zijn zorgondernemers. Ze bieden zorg 
op hun eigen, kleine locaties. Dit zijn veel gezinshuizen. Maar ook kleine woonvormen of 
werklocaties.  
 
FIETSTOCHT 
In 2021 hebben we de 150e franchiselocatie geopend, Driestroomhuis Myosotis. Om dit 
te vieren zijn medewerkers van Driestroom op de fiets -een tandem- langs alle locaties 
gegaan.      Wil je zien hoe deze fietstocht ging? Kijk dan dit filmpje. 

OUDERENZORG  
Ook hebben we eind 2021 onze eerste locatie geopend voor ouderen met dementie maar 
zonder verstandelijke beperking. Het Poelsplein in Panningen zorgt dat mensen met de-
mentie zorg krijgen die past bij hoe ze de wereld beleven. De bewoners kunnen hierdoor 
hetzelfde leven leiden zoals vroeger, voordat ze dementie kregen. Dit zijn ze gewend. Dus  
voelen zij zich hier prettig bij.    Lees hier meer over Het Poelsplein. 

KWALITEIT  
In 2021 hebben we veel gedaan om de kwaliteit te verbeteren. De franchiseovereenkomst 
en het franchisehandboek zijn vernieuwd. In het handboek staat hoe we zorgen voor goe-
de kwaliteit. Wat moet Driestroom doen? En wat moet de zorgondernemer doen?  
 
GESPREKSCYCLUS 
We willen ook met franchisenemers praten over kwaliteit. Hoe vinden we dat we het 
 samen doen? Wat doen we goed? En wat kan nog beter? Daarom hebben we de 
 gesprekscyclus bedacht. 3 keer per jaar is er een gesprek met de franchisenemer. 
De 3 gesprekken gaan over verschillende onderwerpen. 

Wat gebeurt er bij  
onze franchisenemers?  
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FRANCHISENEMERS

Saskia Vogelaar en Susan Prinsen zijn gezinshuisouders en zorgondernemers. 
Samen hebben ze ’t Viapunt, een gezinshuis in Apeldoorn. Daar is plek voor 3 kinde-
ren en jongeren. Saskia en Susan vertellen hoe hun gezinshuis eruitziet. En hoe zij 
de nieuwe jaargesprekken ervaren.

“Op dit moment wonen er 3 meiden bij ons. De oudste is 16, de middelste is 15 en de 
jongste is 10 jaar. Ons gezinshuis ligt midden in een Apeldoornse woonwijk. 

De kinderen kunnen makkelijk zelf gaan shoppen in de stad, of naar de sportclub. 
Een van de meiden heeft sinds kort een baantje bij de supermarkt.”

Dagritme
“Ons dagritme lijkt op het ritme van veel gezinnen. Vaak hebben deze kinderen 
behoefte aan ‘zo gewoon mogelijk’. Elke ochtend staan we samen op. Na het 
ontbijt gaan de kinderen naar school. ’s Middags drinken we thee op de bank. Of 
ze  spreken af met vriendinnetjes. In huis heeft iedereen z’n eigen taakjes: de vloer 
vegen, de vaatwasser uitruimen.

We hebben dit gezinshuis nu dertien jaar. Het is ooit toevallig begonnen. Susan 
werkte als begeleider bij een zorgorganisatie, maar ze had vaak het gevoel dat 
ze kinderen meer te bieden had. We zijn toen begonnen als logeerhuis. En al snel 
werden we een gezinshuis waar kinderen wonen. Sinds april 2021 horen we bij 
Driestroom.”

Saskia Vogelaar en  
Susan Prinsen

“DOOR DE DUIDELIJKHEID EN STRUCTUUR ZIE JE KINDEREN GROEIEN”
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Tussenpunt
“Ons gezinshuis heet ’t Viapunt. Over die naam hebben we goed nagedacht.  
De kinderen lopen allemaal hun eigen pad in het leven. Wij zijn voor hen een 
 tussenpunt. Dat betekent niet dat ze uit huis “moeten” als ze 18 jaar zijn. Per kind 
kijken we goed naar de hulpvraag: wat heeft iemand nodig? De een gaat uit huis 
op z’n 16e. De ander blijft hier tot hij 22 is.

Als kinderen bij ons komen, zijn ze soms klein voor hun leeftijd. Ineens gaan ze dan 
hard groeien. Emotioneel én lichamelijk. We vinden het belangrijk dat de kinderen 
meedoen in de samenleving. En dat ze contact hebben met hun biologische ou-
ders, als dat kan. Hoe dat gaat, verschilt per kind. Soms is het ingewikkeld. Maar 
we moedigen het contact met familie altijd aan.”

Gesprekscyclus
“Sinds kort heeft Driestroom nieuwe jaargesprekken. Elk gezinshuis krijgt 3 
 gesprekken per jaar. Laatst hadden wij ons eerste gesprek. Wij vinden het fijn om 
regelmatig contact te hebben met Driestroom. Maar we vonden het eerste gesprek 
wel erg officieel. We vinden het belangrijk dat gesprekken er zijn omdat er interesse 
in elkaar is. En niet omdat het weer tijd is voor het jaarlijkse gesprek. 

Dat gezegd hebbende: we vinden de sfeer bij Driestroom erg prettig. We tekenden 
ons contract tijdens corona. Daarom gingen we videobellen. Dat was heel gezellig. 
Een van de aanwezigen zat zelfs in de auto! Dat gewone contact, daar houden we 
van. Dat geeft het gevoel dat we het samen doen.”

JOHAN EMONS ACADEMIE
Scholing is belangrijk voor kwaliteit. Tot nu toe zorgden de zorgondernemers zelf voor hun 
scholing. Driestroom wil ook graag helpen bij het aanbieden van scholing.  Daarom wordt 
de Johan Emons-academie opgezet. Johan Emons is één van de oprichters van de  
Ondernemersgroep Driestroom (ODD). Door hem is de franchise succesvol geworden.
Om zijn inzet te eren, vernoemen we het leerplatform naar hem. 

De Johan Emons-academie bevat cursussen, trainingen en opleidingen op 5 onderwerpen:
• Bedrijfsvoering
• Zorg en ondersteuning 
• Ondernemerschap 
• Werken in (Driestroom) systemen
• Persoonlijke ontwikkeling en Vitaliteit

Ook de leergang ondernemerschap hoort bij de opleidingen. Dat is een lesprogramma, 
dat is gemaakt samen met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). In deze leer-
gang leren franchisenemers ondernemerschapdingen die je moet weten als ondernemer. 
Bijvoorbeeld over kwaliteit en wetten en regels.

FRANCHISENEMERS
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Sinds eind 2021 heeft Driestroom een kennisbank voor medewerkers. Stagiaire 
Anniek van Dijk had daarin een belangrijke rol. Ze deed onderzoek naar hoe we 
dit project het beste konden aanpakken. En ze werkte mee aan de inhoud. Anniek 
vertelt hoe de kennisbank gemaakt is. En waarom onze zorg en ondersteuning er 
beter van worden.

“We willen medewerkers helpen om te werken volgens het Alledaags Gelukmodel. 
Dat is de manier waarop we werken. Maar nog niet iedereen gebruikt het Alledaags 
Gelukmodel. Daarom hebben we sinds oktober onze eigen kennisbank. Dat is een 
website voor medewerkers. We willen dat mensen de kennis binnen Driestroom 
makkelijker kunnen vinden.”

De juiste taal
“Op de kennisbank vinden medewerkers informatie die ze nodig hebben om hun 
werk te doen. Niet alleen tekst, maar bijvoorbeeld ook filmpjes. Want niet iedereen 
leert op dezelfde manier. Je kunt er ook praatplaten downloaden. En we linken naar 
scholingen en andere handige pagina’s.

De kennisbank is opgebouwd volgens het Alledaags Gelukmodel. Daar horen 4 
 onderwerpen bij: Lichaam en geest, Wonen en financiën, Betekenisvol leven en 
Relaties. Alle informatie is ingedeeld bij een van die onderwerpen. 

We gaan steeds uit van kansen en mogelijkheden. Nog best een uitdaging, want 
we zijn zo gewend om te denken in problemen! Soms was het best zoeken naar de 
juiste toon en taal. Het bleek bijvoorbeeld makkelijk om een pagina te schrijven 
over autisme. Maar ik wilde ook een pagina over talenten: wat zijn dat, en hoe kun 
je ze inzetten?”

Meedenken
“Een kennisbank heeft natuurlijk pas zin, als mensen ‘m gebruiken. Daarom betrok-
ken we medewerkers vanaf dag 1 bij het maken van de kennisbank. Iedereen dacht 
mee: van persoonlijk begeleiders tot computer-medewerkers. Want we willen dat 
de kennisbank echt van iedereen is.

Onze moeilijkste keuze? We willen dat de informatie op de kennisbank past bij het 
Alledaags Gelukmodel. Maar de informatie moet ook passen bij wat medewerkers 
nú weten. Daar moesten we een middenweg in vinden. Nog steeds trouwens. Want 
de kennisbank is nog niet klaar.

Kennisbank

“DE KENNISBANK IS VAN IEDEREEN”
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De kennisbank heeft nu zo’n dertig bezoekers per dag. Een goed begin, maar dat 
mogen er natuurlijk nog veel meer worden. De eerste reacties zijn positief. ‘Dit gaat 
ons enorm helpen’, hoor ik terug. Soms zeggen collega’s in een teamoverleg: ‘Die 
informatie staat op de kennisbank.’ Mooi, denk ik dan!”

Vooruitblik
“Voor mij was het project persoonlijk ook heel leerzaam. Ik kreeg veel ruimte om 
ideeën in te brengen en voelde me serieus genomen. Dit werk heeft me zekerder 
gemaakt in mijn werk bij Driestroom. 

Ik ben trots op wat we al hebben bereikt. Maar er is ook nog genoeg te doen. Denk 
aan de vraag welke informatie precies waar hoort. Wat vind je op de kennisbank? 
En wat hoort in andere computer-systemen? Die indeling moet logisch zijn. Ook 
wil ik graag nóg meer informatie die past bij het Alledaags Gelukmodel. Dus heb jij 
veel kennis over een onderwerp dat nog niet op de kennisbank staat? Neem con-
tact met me op!” 
 

 Ben je nieuwsgierig naar de kennisbank? Kijk dan dit filmpje.

KENNISBANK

Anniek van Dijk

https://youtu.be/ys-U4_26to4


“HET GAAT NU VEEL BETER MET LIDA”

Driestroom vindt het belangrijk dat de cliënten vrijheid ervaren om keuzes te maken in 
hun leven. Net zoals ieder ander. Driestroom werkt aan alledaagse vrijheid voor de per-
sonen die we ondersteuning bieden. In 2021 is hard gewerkt aan de invoering van de Wet 
zorg en dwang binnen Driestroom. Wat zien we al?

• Begeleiders begrijpen de wet en de alledaagse vrijheid steeds beter;
• Begeleiders praten met cliënten en vertegenwoordigers over onvrijwillige zorg;
• Onvrijwillige zorg wordt steeds vaker en beter opgeschreven in de zorgplannen;
•  Samen met de cliëntenraden is een folder gemaakt met makkelijke informatie over 

alledaagse vrijheid en onvrijwillige zorg.

ZORGPLANNEN 
Er wordt binnen Driestroom iets meer onvrijwillige zorg opgeschreven in de zorgplannen. 
Dat komt doordat: 

• Medewerkers veel beter zien wanneer cliënten het niet eens zijn met de zorg.

We proberen ook steeds vaker om onvrijwillige zorg af te bouwen. 
Hoe we dat doen, is te lezen in dit interview. 

Helma en Aart zijn de zus en zwager van Lida (74). Lida woont bij Driestroom, op locatie 
Nijevelt. Lange tijd ging het niet goed met haar. Ze kreeg steeds meer medicatie en onvrij-
willige zorg. Maar sinds kort is dat anders. Helma en Aart vertellen wat er veranderd is.

“Als je haar ziet, verwacht je niet dat Lida zo sterk is. Ze is een kleine vrouw. Maar er waren 
vaak 3 begeleiders nodig om haar in toom te houden. Lida gedroeg zich agressief: schop-
pen en slaan, spullen kapotmaken. Vroeger had ze een gezellige kamer. Nu staat er alleen 
nog een bed. 

Lida woonde het grootste deel van haar leven thuis, bij onze (schoon)moeder. Eerst ging 
dat prima. Ze ging naar school en had een baan. Maar toen ze ouder werd, begon Lida 
zich vreemder te gedragen. Toen moeder 81 was, ging het niet meer. Lida kreeg een crisis-
plaatsing. Dat was in 1997. In de jaren daarna woonde ze op verschillende plekken. Ner-
gens kon ze landen. Het was een moeilijke tijd, we maakten ons vaak zorgen.

Ook de eerste jaren op Nijevelt waren niet makkelijk. In 2014 is Lida een tijdje opgenomen 
geweest in een psychiatrische instelling. We hoopten dat ze daar beter uit zou komen. 
Maar dat gebeurde niet. Daarna dacht iedereen: nu moet het echt anders. Maar hoe?”

Onvrijwillige zorg
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Minder maatregelen
“Lida’s behandelaars bij Driestroom heten Chaja en Susan. Ze vroegen zich af waarom 
Lida zo agressief deed. Lida heeft een licht verstandelijke beperking. Chaja en Susan 
ontdekten dat ze ook dementie heeft. Ze bedachten dat 1-op-1-begeleiding zou kunnen 
helpen. Vroeger was Lida nooit alleen. Haar moeder nam haar altijd mee aan de hand.

Door de 1-op-1-begeleiding ging het steeds beter met Lida. Ze voelt zich veiliger. En dus is 
ze minder agressief. Daardoor konden we Lida’s medicatie en vrijheidsbeperkende maat-
regelen afbouwen. Eerst had Lida bijvoorbeeld ’s nachts cameratoezicht. Ze sliep in een 
smeerpak. En de deur van haar kamer was op slot. Anders liep ze schreeuwend de gang 

op en maakte ze iedereen wakker.

Er is veel veranderd. Lida slikt bijna geen medi-
cijnen meer, alleen nog maar een maagbe-

schermer. Het cameratoezicht is steeds 
minder nodig. Ook heeft ze weer gewoon 

haar eigen pyjama aan. En haar deur 
hoeft niet meer op slot. Hartstikke 

fijn natuurlijk! Op Nijevelt hebben ze 
een ‘safe space’. Dat is een soort 
bedtent. Als Lida onrustig is, kruipt 
ze daarin. Dan komt ze tot rust. 
Vertoont ze agressief gedrag, dan 
gaat de rits van de ‘safe space’ 
dicht. Maar dat hoeft de laatste 
jaren nog maar heel even. En het 
komt steeds minder voor.”

Vertrouwen
“Joost en Dominique zijn Lida’s vaste 

begeleiders. Er is een klein groepje 
1-op-1 begeleiders die elkaar afwisselen. 

Lida heeft twee begeleiders per dag. Ze 
brengen structuur aan in haar dag. Groeps-

activiteiten houdt Lida maar tien minuten vol. 
Daarom is die 1-op-1-begeleiding zo fijn. 

De begeleiders kennen haar heel goed. Als ze merken dat 
Lida onrustig wordt, gaan ze buiten wandelen.

Elke zondag krijgt Lida bezoek. De ene week van ons, de andere week van haar broer 
en schoonzus. Vroeger stond ze in anderhalf uur wel zes keer op om een rondje te lopen. 
Tegenwoordig is ze veel rustiger. Lida is van nul naar bijna honderd procent gegaan in een 
paar jaar tijd. Geweldig om te zien! Dat hebben ze bij Driestroom echt goed gedaan. Dit 
geeft ons heel veel vertrouwen.” 
 
Meer informatie over analyse onvrijwillige zorg over 2021 is te lezen in bijlage 5. 

ONVRIJWILLIGE ZORG

Helma, Lida en Aart
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2021 in vogelvlucht
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9 Gemelde datalekken

= doorgestuurd naar AP (1)
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2020

 
 

10 Medicatiereviews
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AUDITS
Locaties van Driestroom krijgen elke 2 jaar een audit. Dan kijkt een medewerker van 
Driestroom of alles goed gaat. In 2021 waren er bij de audits meer afwijkingen dan in 
2020. Dit komt doordat we vanaf juli 2021 werken we met hoog/midden/laag afwijkingen. 
Dat betekent dat we de afwijkingen indelen op hoe belangrijk ze zijn. De ‘lage’ afwijkingen 
schreven we eerst op als ontwikkelpunt. Ze telden toen niet mee. 

In de top 3 van afwijkingen die het meest voorkomen blijven 1 en 2 hetzelfde, op 3 staat 
nu documenten. Dat gaat bijvoorbeeld over het hebben van contracten.

KLACHTEN
In 2021 waren er iets meer klachten dan in 2020. De meeste klachten gaan over commu-
nicatie, omgang, begeleiding of afspraken nakomen. Twee klachten gingen over corona 
en de coronamaatregelen. De meeste mensen die een klacht indienden, zijn tevreden over 
hoe we zijn omgegaan met hun klacht. In ons    klachtenjaarverslag   lees je er meer over.

INCIDENTEN
Er zijn in 2021 iets meer incidenten gemeld dan in 2020 en 2019. We hebben in 2021 ons 
registratiesysteem aangepast. Het is nu makkelijker dan eerdere jaren om een incident te 
melden. Daarom denken we dat er niet méér incidenten zijn geweest. We denken dat bij 
meer incidenten een melding is gemaakt. Je kunt een melding maken in verschillende  
categorieën. Die categorieën zijn ook veranderd. Ze zijn dus niet meer hetzelfde als in 
2020. De onderwerpen met de meeste meldingen zijn wel hetzelfde gebleven. Dat zijn: 
1. Agressie 2. Medicatie 3. Vallen. 

We willen vooral leren van incidenten. Hoe kunnen we andere incidenten voorkomen? 
Daarom bespreken we incidenten met begeleiders in het teamoverleg. Maar ook 
 teamleiders en directeuren bespreken samen incidenten. Zo leren we ook van elkaar.

MEDICATIE
Ook bij medicatie is het aantal fouten hoger dan vorige jaren. Dat komt ook door het 
nieuwe meldsysteem. En doordat medewerkers goed melden. Dit is de top 4 meest  
gemaakte medicatiefouten: 

1. Medicatie niet gegeven 
2. Verkeerd medicijn gegeven 
3. Medicatie niet afgetekend 
4. Verkeerde dosis

We zijn tevreden over hoe de evaluaties zijn ingevuld. We vinden dat het medicatieproces 
goed gaat. Er worden vaker fouten gemeld in het systeem. Maar begeleiders merken dat 
er minder medicatiefouten worden gemaakt op de werkvloer. De begeleiders durven fou-
ten te bespreken met collega’s. Zo kunnen ze leren hoe het beter kan. Dat ziet de medica-
tiecommissie en de apotheker als een goed teken om de medicatieveiligheid te verhogen.

Wat betekenen deze cijfers?
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IMC – INTERNE MELDINGSCOMMISSIE 
Er zijn minder meldingen dan in 2020. Er zijn vooral minder meldingen van kindermishan-
deling en huiselijk geweld. We hadden door corona juist meer meldingen verwacht. We 
hebben geen meldingen gehad over financiële mishandeling of ouderenmishandeling. 
De IMC gaat in 2022 meer informatie geven aan begeleiders en zorgondernemers. 
Zij weten nog niet genoeg over mishandeling en de IMC. 

PERSONEEL 
Medewerkers van Driestroom zijn in 2021 vaker en soms ook langer ziek. Dat komt door 
corona. Ook bij andere zorgorganisaties in Nederland waren meer mensen ziek. In de hele 
zorg is het ziekteverzuim hoog geweest in 2021. 

We krijgen steeds meer leerlingen bij Driestroom. Zo zorgen we dat er nieuwe mensen bij 
Driestroom komen werken. Veel leerlingen blijven ook bij ons werken, nadat ze hun  
diploma hebben gehaald.  

We hadden in 2021 minder vacatures dan in 2020. Wel worden sommige vacatures vaker 
geplaatst omdat er niemand voor gevonden wordt. Ook duurt het bij sommige vacatu-
res langer voordat een nieuwe medewerker is gevonden. We zijn eind 2021 begonnen met 
onderzoek naar mensen die weggaan bij Driestroom. 

MEDEWERKERONDERZOEK
In 2021 is er geen medewerkeronderzoek geweest. De cijfers zijn van het onderzoek van 
2020. Driestroom kiest ervoor om 1 keer per 2 jaar een onderzoek te doen. 

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK
We leggen cijfers van het cliëntervaringsonderzoek verder uit in een apart hoofdstuk. Dit 
hoofdstuk staat op pagina 29.

DATALEKKEN 
We hebben in 2021 minder datalekken dan in 2020. Een datalek betekent dat persoon-
lijke gegevens ergens zijn waar ze niet horen. Ook in 2021 gingen de meeste meldingen 
over iemand die persoonsgegevens naar een verkeerde persoon stuurt. Dit is een fout 
van iemand. We kunnen dat niet voorkomen met technische maatregelen. Het is daarom 
belangrijk dat iedereen voorzichtig met gegevens omgaat. 

De cijfers per organisatieonderdeel staan in bijlagen 1 tot en met 4. 

TOELICHTING CIJFERS

28



Cliënten en vertegenwoordigers zijn in het cliëntervaringsonderzoek heel positief over 
Driestroom. Cliënten geven Driestroom een 8,5. Vertegenwoordigers geven Driestroom een 
8,6. In het onderzoek wordt ook gevraagd naar wat er goed gaat en wat er beter kan. De 
antwoorden op deze vragen zijn verdeeld in verschillende onderwerpen. Hoe vaak mensen 
een onderwerp noemen, kun je zien in deze tabel. Groen betekent hoe vaak er een positief 
antwoord is gegeven. Rood betekent hoe vaak er iets beter kan.

CLIËNTEN
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CLIËNTERVARINGSONDERZOEK
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VERTEGENWOORDIGERS
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Er zijn 1089 opmerkingen over wat er goed gaat. En 244 opmerkingen over wat er beter 
kan. De meeste positieve opmerkingen gaan over:
 

1.  Emotioneel welzijn: Cliënten zeggen vaak dat ze het naar hun zin hebben. Ze vinden 
hun woon-en werk situatie ‘gezellig’. En als ze niet lekker in hun vel zitten, krijgen ze 
aandacht en ondersteuning van de begeleiders. Vertegenwoordigers zijn blij met 
de inzet van begeleiders. 

2.  Sociale inclusie: Cliënten doen graag mee met activiteiten. Wandelen en winkelen 
zijn populair. Personen zijn het meest tevreden over de werk- en dagopvangactivi-
teiten.

3.  Competenties van medewerkers: De begeleiders zijn deskundig. Cliënten en verte-
genwoordigers vinden dat ‘zij hun werk goed doen’.

4.  Zorgzaamheid en empathie: Cliënten vinden hun begeleiders zorgzaam en be-
trokken. En ze vinden dat begeleiders goed kunnen luisteren naar hun wensen en 
behoeften.

De opmerkingen over wat er beter kan gaan over: 
1.  Emotioneel welzijn: Cliënten zeggen vaker dat zij (sommige) groepsgenoten niet 

aardig vinden. Of gedrag van anderen vervelend vinden, bijvoorbeeld ‘zich met de 
cliënt bemoeien’, ‘ruzie maken’ of ‘hard praten’.

2.  Beschikbare ondersteuning: Cliënten zeggen dat ze graag (nog) meer aandacht 
van de begeleiders willen. Ook willen ze graag meer activiteiten doen.

3.  Informatie over/aan de cliënt: Cliëntvertegenwoordigers vinden soms dat zij te 
weinig informatie krijgen over de cliënt . Ook zijn ze soms minder tevreden over de 
communicatie met begeleiders. 

4.  Coördinatie en management: Soms zijn facturen en indicaties onduidelijk. 
 
Als genoeg mensen het onderzoek hebben ingevuld, krijgt de locatie een overzicht. 
In dit overzicht staan de cijfers van het onderzoek en de inhoudelijke opmerkingen. 
Zo weet de locatie wat ze goed doen en wat beter kan. Teams en zorgonderne-
mers gaan zelf aan de slag met de verbeterpunten. 
 

Wil je alle uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek lezen?  
  Lees dan de rapporten op onze website.

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

1  CLIËNTERVARINGSONDERZOEK 

2 UITKOMSTEN – WAT GAAT GOED, WAT KAN BETER 

3 BESPREKEN IN TEAM – ACTIES PLANNEN OM TE VERBETEREN 

4  EVALUEREN ACTIES 
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De teamreflectie was in 2021 weer een onderdeel van het teamjaarplan. De teams konden 
op 11 onderwerpen invullen of ze rood, oranje of groen scoorden. 
 
Rood = niet goed
Oranje = kan beter 
Groen = goed 

Er zijn weinig onderwerpen die bij veel teams rood scoren. Wel scoren er een aantal onder-
werpen bij veel teams oranje. Als we alle oranje en rode scores optellen, zijn er drie onder-
werpen waarop de meeste teams willen verbeteren. 

1. Alledaags Geluk 
2. Ondersteuningsplannen 
3. Cliëntmedezeggenschap 

Teamreflectie

Thema Zorg W&O KJG / ambulant kinderen Ondersteunende diensten

Rood Oranje Groen Rood Oranje Groen Rood Oranje Groen Rood Oranje Groen

Cliëntmedezeggenschap 1 10 5 1 5 11 1 3 2 1

Alledaagse vrijheid 3 4 10 2 15 4 2 1 1

Alledaags geluk 2 11 4 6 10 1 1 1

Ondersteuningsplannen 2 9 5 8 9 3 4 1

Incidenten 1 4 11 7 10 2 3 1 1

Leiderschap en teamont-

wikkeling - samenstelling
3 9 5 4 12 2 3 2 1

Leiderschap en teamont-

wikkeling - team op orde
4 6 5 6 11 4 2 2 2

Leiderschap en teamont-

wikkeling - cultuursensitief
3 6 6 6 9 3 1 2 2

Duurzame inzetbaarheid 2 8 3 1 3 13 4 1 3 1

Opleiden, persoonlijke groei 

en talentontwikkeling - 

opleidingsbehoeft

1 7 7 4 12 5 4

Opleiden, persoonlijke groei 

en talentontwikkeling - 

persoonlijke ontwikkeling

1 5 10 1 15 4 4

Totaal 23 79 71 2 52 127 1 30 28 1 11 19
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BESPREKEN MET DE CLIËNTENRAAD
De teamjaarplannen zijn in 2021 met de lokale cliëntenraden besproken. Bij de Broerweg/
Eikstraat is afgesproken dat er meer aandacht is voor voeding. Ze hebben een map met 
foto’s en recepten. Met input van bewoners probeert het team nieuwe menu’s uit. Vinden 
de meeste bewoners een menu niet lekker? Dan verdwijnt het menu uit de map. Zo heb-
ben bewoners meer invloed op de menu’s. Ze zijn tevredener en ze eten meer verschillende 
dingen. 

De Lokale cliëntenraad vertelde in februari 2022 dat ze blij is dat bewoners meer ver-
schillende dingen eten. Maar de raad heeft nog wel een advies voor het team: Zorg dat je 
bewoners enthousiast blijft betrekken bij het koken. Daarbij moeten begeleiders letten op 
wat bewoners op kookgebied kunnen. En niet iedereen alleen maar groenten laten snij-
den.

Ook op de Oude Graafseweg is het teamjaarplan besproken. Het team wil dat de kwali-
teit van zorg goed blijft. Maar het team kan niet zonder (veel) invallers. Met de cliënten-
raad spraken ze af dat ze elkaars taken beter gaan overnemen. Persoonlijk begeleiders 
zorgen dat zij alle begeleiders op de werkvloer alle informatie vertellen. De teamleider 
zorgt dat er steeds vaste invallers op de vloer zijn, niet steeds andere. Bewoners zitten 
nu bij sollicitatiegesprekken voor nieuwe begeleiders. En ze beslissen mee of iemand op 
de groep komt werken. In de vergadering van de lokale raad van januari 2022 vertelden 
leden dat ze daar blij mee zijn.

Ook met de verwantenraad van Dagcentrum de Lange Vierhout is het teamjaarplan 
besproken. We hebben het gehad over dat er in de toekomst een nieuw gebouw komt. De 
Lange Vierhout komt terug in dit nieuwe gebouw. Maar er komen ook andere groepen voor 
dagbesteding en wonen bij.  

De vertegenwoordigersraad van De lange Vierhout, wil graag dat als we nieuwe informa-
tie hebben, we dit communiceren naar cliënten en familie. De raad wil ook graag meeden-
ken in hoe we dat doen. Ook hebben zij het advies gegeven om een informatieavond te 
organiseren. Deze is al geweest.   

Het is ook belangrijk om de cliënten te betrekken bij de plek 
waar ze tijdelijk naar toe gaan als er wordt gebouwd. Ga 
bijvoorbeeld een keer langs bij het nieuwe gebouw. Gebruik 
foto’s en pictogrammen om het uit te leggen. En laat 
cliënten meedenken over de inrichting van het gebouw. 
Het bespreken met cliënten doen we in het groepsoverleg. 
Zodat iedereen op zijn eigen manier mee kan denken.  

TEAMREFLECTIE
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In 2021 hadden we het hele jaar te maken met corona. Dat hadden we van tevoren niet 
gedacht. Het was lastig, omdat we iedere keer dachten dat het voorbij was. En dan kwa-
men er weer nieuwe besmettingen en maatregelen. Dat was moeilijk voor iedereen binnen 
Driestroom. We hebben toch ook gewerkt aan verbeteringen.  
De belangrijkste verbeteringen zijn:
1. Werken met het Alledaags Gelukmodel
2. De invoering van de Wet zorg en dwang
3. De kwaliteit bij de franchise

STERKE PUNTEN EN VERBETERPUNTEN
Uit het cliëntervaringsonderzoek leerden we dat cliënten en vertegenwoordigers heel te-
vreden zijn over de zorg. We zijn blij dat we zulke goede cijfers halen.  
 
Er komen ook een paar verbeterpunten uit het onderzoek. We willen meer doen met de 
verbeterpunten. Het is belangrijk om dat op de locaties te doen. Zodat cliënten meeden-
ken over hoe we kunnen verbeteren. Daarom gaan we de uitkomsten van het cliënterva-
ringsonderzoek vanaf 2022 bespreken met begeleiders en de lokale cliëntenraad. 
• Kloppen de uitkomsten? 
• Is iedereen het eens met de uitkomst? 
• En waar zijn cliënten blij mee? 
• Wat moet zo blijven? 
• En wat moeten we verbeteren? 
• En hoe kunnen we dat samen verbeteren? 
De cliënten krijgen de uitkomsten op een eenvoudige manier te zien. En we hebben een 
kletspot gemaakt. Die kan helpen tijdens de besprekingen.

STRATEGIE 
We zijn aan het nadenken over wat onze nieuwe strategie wordt voor 2023 tot 2025. Dat 
doen we samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad, zorgondernemers en medewer-
kers. Daar komen nieuwe verbeterpunten en doelen uit. 
In 2022 gaan we verder met het Alledaags Gelukmodel. Medewerkers leren steeds beter 
hoe ze op deze manier moeten werken. En er komen nieuwe hulpmiddelen. Zodat cliënten 
steeds meer alledaags geluk ervaren.
 
MEDEZEGGENSCHAP
De cliëntmedezeggenschap hebben we in 2021 verbeterd. Maar we willen dit graag nog 
beter gaan doen. Op sommige locaties gaat het al heel goed. Maar op sommige locaties 
kan het nog beter. En er zijn ook nog locaties waar geen cliëntenraad is. 

Bij Driestroom wonen sommige mensen in oude huizen. Deze huizen hebben nog geen 
eigen badkamer voor iedere persoon. En dat vinden we wel belangrijk. Daarom gaan we 
op verschillende plekken nieuwe huizen bouwen. Personen uit de oude huizen kunnen naar 
deze nieuwe huizen verhuizen. We gaan goed kijken welke personen waar passen. De eer-
ste huizen zijn in 2023 klaar. 

Conclusies
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DOELEN 2022 

CONCLUSIES

Alledaags Gelukmodel 
De procescoaches werken samen met de teams aan het beter werken met 
het Alledaags Gelukmodel. We gaan werken met de methode active support.  
Dat betekent dat we nog beter aansluiten bij wat iemand wil en nodig heeft.  
Samen zoeken we naar nieuwe kansen. Zodat we stapje voor stapje werken 
aan alledaags geluk. Alles wat de vorige jaren hebben geleerd gaan we ge-
bruiken om het model nog verder te verbeteren. 

We gaan nieuwe cursussen en trainingen bedenken om medewerkers te 
leren om op deze manier te werken. 

Het verbeteren van cliëntinspraak en cliëntmedezeggenschap doen we ook 
vanuit het Alledaags Gelukmodel. 

Doel: We leren begeleiders in 2022 en 2023 om nog beter met het Alledaags 
Gelukmodel te werken

Cliëntmedezeggenschap
Om de lokale medezeggenschap te verbeteren, gaan alle mensen beter 
samenwerken. De voorzitter van de cliëntenraad, een begeleider (aan-
dachtsfunctionaris) en de coach medezeggenschap gaan samen afspraken 
 maken. Bijvoorbeeld afspraken over welke onderwerpen besproken worden 
of wie daarbij moeten zijn. 

Doel: Verbeteren van (lokale) cliëntmedezeggenschap 

Huizen
We maken plannen voor nieuwe huizen voor bewoners van Driestroom.  

Doel: In 2023 wordt één nieuw huis geopend

In elke triaalrapportage wordt beschreven hoe het gaat met de doelen. 
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Interne reflectie 

Op 18 mei was er een bijeenkomst met mensen van de cliëntenraad, de ondernemings-
raad en de zorgcoöperatie. In deze bijeenkomst hebben ze aan de Raad van Bestuur 
 verteld wat ze van het rapport vonden. En hebben ze verteld wat ze nog belangrijke 
 onderwerpen vinden. Hieronder lees je de belangrijkste punten terug. 

ZORGCOÖPERATIE 
We vinden het fijn dat het rapport er mooi uit ziet en makkelijk te lezen is. We kunnen het 
nu ook samen met de kinderen lezen. De thema’s uit het rapport zijn heel herkenbaar. We 
willen graag nog meer zien over cliënttevredenheid. We vinden ook dat de cliëntmedezeg-
genschap nog beter kan. De zorgondernemers willen hier graag bij helpen. 

We willen volgend jaar wel nog meer in het rapport lezen hoe we de cliënten ondersteu-
nen. Kunnen we zien dat we de afgesproken doelen uit het plan halen? Of kunnen we zien 
of het alledaags geluk van cliënten groter wordt? 

De regering wil dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een andere fijne plek 
 krijgen. De gezinshuizen van Driestroom zijn vaak zo’n fijne plek. Misschien kunnen we dit 
nog meer laten zien? 

CLIËNTENRAAD

Een compliment voor het rapport! Wij vinden de opzet 
van het rapport goed, het is een grote verbetering. Er 
staan goede thema’s in. De lay-out is goed en duide-
lijk. Het was fijn om te lezen. Het taalgebruik is goed. 
We kunnen geen verbeterpunten vinden en zijn blij met 
de opzet van dit rapport. 

In het rapport staat een stukje over het woord  cliënt. 
Wij vinden het woord cliënt ook vervelend. Ik ben 
bijvoorbeeld assistent-medewerker. Mensen die in 
een woonvorm wonen zijn bewoners. Wij zouden het 
fijn vinden dat jullie ons zo noemen. We willen graag 
 samen nadenken over een nieuwe naam. 

We zien dat het moeilijk is om nieuwe medewerkers te 
vinden. Wij denken dat leden van de lokale cliënten-
raden daarbij kunnen helpen. Op sommige locaties zijn 
zij al bij sollicitatiegesprekken. Zo merken sollicitanten 

gelijk welke doelgroep we zijn. Ze weten dan goed met welke mensen ze gaan werken. En 
wij kunnen zien hoe de sollicitant omgaat met de doelgroep. Dat kan helpen om mensen 
te vinden die passen bij de locatie. Het geeft meer medezeggenschap en kan alledaags 
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geluk versterken. Wij kunnen ook helpen tijdens het introductieprogramma. Bijvoorbeeld 
om medewerkers te verwelkomen. Maar ook om iets te vertellen over de cliëntenraden.

Wij vinden dat begeleiders goed zijn in een goed gesprek voeren. Ze kunnen echt contact 
maken. Afspraken nakomen was eerder wel lastig voor begeleiders. Dat is ook een van de 
meest voorkomende klachten. Op sommige locaties wordt goed met ons afgestemd. Is 
dat op andere locaties ook verbeterd? We willen ook een compliment maken over deskun-
digheid. Wij zien deskundigheid in het goed meedenken in oplossingen. Dat doen begelei-
ders ook bij conflicten. 

We zien dat er best wel weinig klachten zijn. Binnen Werk en Ondersteuning zijn er 935 
 assistent-medewerkers en maar 12 klachten. Durven mensen wel te praten over klach-
ten? Is er genoeg aandacht voor de mogelijkheid om een klacht in te dienen? Omgang is 
één van de onderwerpen waar de meeste klachten over zijn. En emotioneel welzijn staat 
genoemd als verbeterpunt. Binnen de cliëntenraad horen we dat cliënten worden gepest. 
Pesten gebeurt door medebewoners maar ook door buurtbewoners. Het pesten kan gaan 
over iemand zijn beperking of bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Wij willen hier in de 
cliëntenraad graag over doorpraten. Wat doet Driestroom tegen pesten? Om de omgang 
tussen mensen te verbeteren?

In het rapport staat ook dat mensen graag nog meer aandacht willen. Begeleiders mogen 
assistent-medewerkers of bewoners geen knuffel geven. Wij horen dat knuffels worden 
gemist. Een knuffel kan veel steun geven. Bijvoorbeeld bij emotionele dingen die mensen 
meemaken. Wij vinden die regel niet goed.

Bij de doelen voor 2022 staat Verbeteren cliëntmedezeggenschap. Wij zien verbeteringen. 
Bijvoorbeeld, er zijn nieuwe leden binnen kolomraden en er zijn nieuwe lokale raden ge-
start.  Wij zien ook verbeterpunten binnen de medezeggenschap. 

Punt 1: De meeste teams binnen Werk & Ondersteuning zijn tevreden over cliëntmede-
zeggenschap. De cliëntenraad Werk & Ondersteuning (CRW) was bij het lijnoverleg van de 
kolom. Daar werd duidelijk dat er nog verbeterpunten zijn. Er zijn namelijk binnen werk-
posten weinig lokale raden. Daar zijn gelukkig afspraken over gemaakt. Maar ook ont-
breekt regelmatig kennis over medezeggenschap. Er wordt op sommige locaties veel aan 
assistent-medewerkers meegedeeld. Dit is ook zo op sommige zorg locaties. Wij vinden 
het belangrijk dat mensen echt mee kunnen denken. Dat er advies en instemming wordt 
gevraagd bij veranderingen. Wat wil Driestroom hieraan doen?

Punt 2: In het rapport staat dat er een crisisplan voor corona gemaakt wordt. Wij willen 
daarin ook graag aandacht voor medezeggenschap. Een lokale cliëntenraad heeft toen 
online vergaderd. Wij kregen vragen over de corona maatregelen en gaven advies. Hierbij 
betrokken worden was belangrijk voor ons. Waar dat mogelijk is kunnen wij dan medezeg-
genschap hebben. Dat versterkt onze Alledaagse Vrijheid. Als er weer een crisis komt: Hoe 
kan Driestroom ervoor zorgen dat alle lokale raden dan wel hun werk kunnen blijven doen?

De vertegenwoordigers missen soms nog extra informatie in het rapport. Waar komt 
 informatie vandaan? Soms is er een link naar een rapport met meer informatie. Maar 
soms mist dat ook. 

INTERNE REFLECTIE
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ONDERNEMINGSRAAD
De Ondernemingsraad (OR) is onder de indruk van het toevoegen van video’s. Dit is een 
mooie aanvulling op het kwaliteitsrapport en geeft de medewerkers en cliënten een stem. 
Door de verschillende quotes is het een prettig leesbaar rapport. Het is uitnodigend en 
geeft een beeld van het afgelopen jaar. 

Duurzame inzetbaarheid
We zijn blij dat dit thema de aandacht heeft gekregen in het kwaliteitsrapport. De OR 
heeft vorig jaar aangegeven dit te missen en we hebben in 2021 kunnen ervaren dat 
het steeds meer onder de aandacht is. En ook zien we dat het in verschillende thema’s 
 uit gewerkt wordt. 

Nieuwe medewerkers
De eerste stappen zijn gezet om het aantrekken van nieuwe medewerkers te verbete-
ren. Waar zijn we als Driestroom trots op? Waar zijn we goed in? Dit kunnen we nog beter 
 uitdragen. De OR wil hier graag verder in meegenomen worden. 

Alledaags geluk
Vanuit de teamreflectie komt dit thema terug als doel voor het komend jaar. Alledaags 
geluk is een belangrijke pijler van onze organisatie. We lezen dat er nieuwe trainingen 
bedacht worden. We willen graag dat de tijd geborgd wordt dat medewerkers hier ruimte 
voor hebben om deze te volgen. 

AUDITCOMMISSIE KWALITEIT VAN ZORG
Op 9 mei heeft de auditcommissie Kwaliteit van Zorg het kwaliteitsrapport besproken 
met de Raad van Bestuur. Uit dit overleg kwamen de volgende punten: 

Het rapport leest prettig. Het is fijn dat er tekst, foto’s, plaatjes en video’s in het rapport 
staan. Het is mooi om te zien dat het rapport eenvoudig is geschreven. Wel is het daarom 
soms moeilijk te snappen hoe jullie tot de conclusies zijn gekomen. Het is goed overal in 
het rapport te lezen dat het Alledaags Gelukmodel de basis is. 

Het zou mooi zijn om ook terug te lezen hoe Driestroom op alle niveaus aan leren en 
 verbeteren doet. Hoe zien we overal het leren en verbeteren terug. Het helpt om met 
 elkaar te praten over wat er niet goed is gegaan, daar kunnen anderen ook van leren. 

Tip voor volgend jaar; laat ook zien hoe het leren en verbeteren in het kwaliteitskader 
 bijvoorbeeld de teamreflectie verbetert. 

INTERNE REFLECTIE
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Reflectie Raad van Bestuur  

We vinden het steeds weer heel fijn om het kwaliteitsrapport te bespreken met cliënten, 
vertegenwoordigers, medewerkers en franchisenemers. Door dit met z’n allen samen te 
doen leren we ook veel van elkaar. 

We zijn blij dat iedereen het een mooi en goed leesbaar rapport vond. Het is altijd fijn om 
mooie complimenten te krijgen. Maar we hebben ook goed geluisterd naar de tips die we 
gekregen hebben. Een paar willen we hier noemen. Als eerste vinden het goed dat we van 
de cliëntenraad horen dat er cliënten zijn die gepest worden. Dit soort signalen zijn heel 
belangrijk voor ons om te weten. We kunnen dan samen kijken hoe we daar bij Driestroom 
mee omgaan. Dat geldt ook voor het geven van een knuffel. Als mensen het fijn vinden om 
een knuffel te krijgen, dan vinden we dat de begeleider dat moet kunnen doen. 

Met het verbeteren van de medezeggenschap zijn we al bezig. We hebben nu afgesproken
dat de cliëntenraad en franchisenemers hier over mee blijven denken. Het is fijn en nodig 
om dit samen te doen.
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Aantal leerlingen 29

Aantal vacatures 40

2.6 Afwijkingen per audit

26
afwijkingen

10 
audits

Categorie meeste  
afwijkingen   
 
1. Arbo 
 
2. Zorgplan

1.66

2019

Klachten

04

2020

11

2019

0.75

2020

718 Gemelde incidenten

agressie-incidenten 

medicatie

val-incidenten 
 
overige incidenten meldingen per cliënt 1,61

ernstige incidenten gemeld bij 
de inspectie

1

1,57

2020

1,42

2019

10 Medicatiereviews

Medicatie-audits13

Ziekteverzuim 2021

9.48

2020

6,51

2019

28

2020

46

2020

6
klachten

9.21%medicatie-incidenten

Bijlage 1: Cijfers 2021 Zorg
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11

Meldingen

3

0

meldingen meldcode 

zorgmeldingen Veilig Thuis

IMC (Interne Meldingscommissie)

Cliëntervaringsonderzoek

Cliënten zorg wonen:

Cliënten zorg dagbesteding:

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2.7

2020

2.7

2020

Vertegenwoordigers zorg wonen:
 

Vertegenwoordigers zorg dagbesteding:

2.0 4.0 6.0 8.0 10

Aantal cliënten Zorg

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

449 446 444 446 444 447 446 443 446 442 441 453

7,9

8,2

Medewerkersonderzoek 2020

Betrokkenheid

Bevlogenheid

7,8

7,6
7,8

7,8

7,7

7,6

Werkgeverschap

Tevredenheid7,4

7,3

7.3

7,3

benchmark
Stichting

Bijlage 1: Cijfers 2021 Zorg vervolg
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Bijlage 2: Cijfers 2021 
Werk & Ondersteuning inclusief DROOM!

2,0 Afwijkingen per audit

44
afwijkingen

22
audits

Categorie meeste  
afwijkingen   

1. Arbo 
 
2. ZorgPlan   
 
3. Beheer documentatie 

2,4

2019

Aantal vacatures 12

Aantal leerlingen 17

9

2020

11

2020

0,9

2020

Klachten

05

2020

02

2019

12
klachten

147 Gemelde incidenten

agressie-incidenten 
 
medicatie-incidenten 

overige incidenten

meldingen per cliënt 0.12

Ernstige incidenten gemeld bij 
de toezichthouder Wmo

1

0.09

2020

0.14

2019

 

 

02

Meldingen IMC

12

0

meldingen meldcode 

zorgmeldingen Veilig Thuis

IMC (Interne Meldingscommissie)

2.56%7.44%

Ziekteverzuim

5.63%

2020

5.69%

2020

W&O Droom

Documenten

2
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1098 1074 1131 1128 1130 1160 1119 1065 1120 1120 1133 1114

Cliëntervaringsonderzoek

Cliënten werk: 

Cliënten ambulant:

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2.9

2020

Vertegenwoordigers werk: 
 

Vertegenwoordigers ambulant:

2.0 4.0 6.0 8.0 10

8.6

2020

7,9

8.2

Medewerkersonderzoek 2021 W&O

Betrokkenheid

Bevlogenheid

7,9

7.8
7,8

7.8

7,7

7,6

Werkgeverschap

Tevredenheid7,6

7,4

7.3

7,3

benchmark
Stichting

7.9

8.2

Medewerkersonderzoek 2021 Droom

Betrokkenheid

Bevlogenheid

8.1

7,7
7.8

7,8

7.7

7,6

Werkgeverschap

Tevredenheid7.6

7.5

7.3

7,3

benchmark
Stichting

Droom

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

122 124 127 131 134 137 138 132 141 140 138 139

Werk en ondersteuning

DROOM!

DROOM!
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Bijlage 2: Cijfers 2021 
Werk & Ondersteuning inclusief DROOM! vervolg



2,33 Afwijkingen per audit

7 
afwijkingen

3 
audits

Categorie meeste  
afwijkingen  
 
1. Arbo 
 
2. ZorgPlan   

0

2019

0

2020

Klachten

1

2020

5

2019

3 
klachten

112 Gemelde incidenten

agressie-incidenten 
 
val-incidenten 
 
overige incidenten

meldingen per cliënt 0.24

Ernstige incidenten gemeld bij 
de inspectie

0

0.42

2020

0.5

2019

 

 

02

Meldingen IMC

9

0

meldingen meldcode 

zorgmeldingen Veilig Thuis

IMC (Interne Meldingscommissie)

6.95%

Ziekteverzuim

 6.34%

2020

Aantal vacatures 13

Aantal leerlingen 5

20

2020

4

2020

Bijlage 3: Cijfers 2021 
Kind, Jeugd en Gezin 
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Bijlage 3: Cijfers 2021 
Kind, Jeugd en Gezin vervolg 

Cliëntervaringsonderzoek

Cliënten: 

Ouders:

2.0 4.0 6.0 8.0 10

8.8

2020

9.0

2020

7,9

8.2

Medewerkersonderzoek 2021

Betrokkenheid

Bevlogenheid

8.5

8.4
7,8

7.8

7,7

7,6

Werkgeverschap

Tevredenheid7.9

7.8

7.3

7,3

benchmark
Stichting

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

381 428 490 492 490 497 502 329 489 511 503 504

AAaannttaall  cclliiëënntteenn Kind, Jeugd en Gezin
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1.83 Afwijkingen per audit

110 
afwijkingen

60 
audits

Categorie meeste  
afwijkingen   
 

1. Arbo 

2. ZorgPlan 

3. Beheer documentatie   

1.66

2019

0.75

2020

 

 

Ondernemingen

140

2019

154

144

2020

15 Klachten

14

2019

9

1

5

niet ontvankelijk 

behandeld 

ingetrokken

15

2020

meldingen per cliënt
0.48

535 Incidenten

ernstige incidenten 
gemeld bij de inspectie

agressie-incidenten 

onveilige situatie 

weglopen of vermissing 

medicatie-incidenten 

seksueel grensoverschrijdend gedrag  

overige incidenten

5

0,48

2019

0.33

2020

Bijlage 4: Cijfers 2021 
Franchise
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Bijlage 4: Cijfers 2021 
Franchise vervolg

29

Meldingen IMC

3

0

meldingen meldcode 

zorgmeldingen Veilig Thuis

IMC (Interne Meldingscommissie)

Aantal cliënten Franchise

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

1075 1082 1101 1112 1111 1115 1129 1118 1138 1118 1130 1142

Cliëntervaringsonderzoek

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2.9

2020

Cliënten wonen Jeugdzorg:

Vertegenwoordigers wonen:

2.0 4.0 6.0 8.0 10

9.2

2020

Cliënten dagbesteding: 

Cliënten wonen Wlz:

47



Bijlage 5: 
Analyse onvrijwillige zorg 

BEVINDINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 
Er is een lichte stijging te zien in onvrijwillige zorg. Echter kunnen we de stijging ook 
relativeren aan het gegeven dat er meer bewustwording is ten aanzien van de inzet van 
onvrijwillige zorg. Daarnaast heeft Corona ook een bijdrage geleverd aan de stijging 
onvrijwillige zorg. 
 
In het overgangsjaar hebben we gewerkt aan scholing van de zorgverantwoordelijke. 
Afgelopen jaar zien we de kennis over onvrijwillige zorg groter worden binnen de teams. 
Door het vergrote bewustzijn is onvrijwillige zorg zichtbaarder geworden. Cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers merken op dat het thema onvrijwillige zorg vaker met hen 
wordt besproken.  

De aandachtspunten blijven het registreren en onder de aandacht houden van 
onvrijwillige zorg en het volgen van het stappenplan. Verder blijven we nadenken over 
creatieve manieren om alledaags vrijheid binnen Driestroom onder de aandacht te 
houden onder andere door het opnemen van video’s voor medewerkers en cliënten. 
Ook is het een speerpunt om cliëntervaringen en inspraak van cliënten over het thema 
alledaagse vrijheid nog beter te gaan benutten aankomend jaar.  

Komend jaar zullen we blijven werken aan de bewustwording van onvrijwillige zorg. 
Daarom verwachten we komend jaar ook nog een stijging in het melden van onvrijwillige 
zorg. Afbouw is op dit moment moeilijk te meten, ook door de vertraging in de 
gegevensaanlevering. We hopen hier volgend jaar goed inzicht in te kunnen geven.   
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