Begeleiding en Wooninitiatieven
Amersfoort e.o.

‘Ons uitgangspunt is de mens, niet de regels’
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VOORWOORD
Mike Viegas-d’Abreu, oprichter van Aanzien, zag veel mensen tussen wal en schip belanden in de
zorg. Mensen met een afstand tot de maatschappij, met complexe problematiek op meerdere
leefgebieden, die niet mee konden komen in de reguliere zorg. Mensen die hun eigen weg in het
leven verloren zijn en zich niet verbonden voelen met de omgeving. Deze mensen hebben niet alleen
zorg nodig, maar ook een gevoel van thuiskomen en een gevoel er te mogen zijn. Om deze reden
heeft de heer Viegas-d’Abreu Aanzien opgericht.
Aanzien staat voor Aandachtig Kijken. Aandachtig naar jezelf en naar een ander kijken, bewust
worden van hoe waardevol het leven is. Mensen zijn vaak bezig met wat ze niet hebben en vergeten
daardoor wat ze al wel hebben en hoe waardevol dit kan zijn. Door iemand aandachtig naar zichzelf
te laten kijken, maar ook de hulpverlener aandachtig naar de cliënt te laten kijken, wordt er
bewustwording in de meest positieve zin gecreëerd. Hier gaat Aanzien een stapje verder en betrekt
ook de omgeving en het sociale netwerk erbij. Wanneer ook de omgeving aandachtig kijkt naar de
cliënt en andersom, zal dit van grote toegevoegde waarde zijn op de ontwikkeling en het
welzijnsniveau van de cliënt. Meer betrokkenheid van beide partijen zal bijdragen in het gevoel van
veiligheid en begrip.
In de eerste plaats wil Aanzien haar cliënten een podium bieden voor ontwikkeling, maar ook een
gevoel van thuiskomen geven. Een thuisgevoel die velen misschien nooit hebben gehad en dat maakt
juist waarom dit zo belangrijk is. Een plek waar mensen steeds weer horen dat ze trots op zichzelf
kunnen zijn om wie ze zijn en gemotiveerd worden om te (blijven) geloven dat ieder mens waardevol
is. Het creëren van een veilige haven waarin de cliënt zich beschermd voelt, moet bijdragen aan een
basis voor de cliënt om zich krachtig genoeg te voelen om, ondanks alle tegenslagen, toch iets van
zijn of haar leven te maken. Vanuit deze basis wordt de cliënt gemotiveerd zich verder te
ontwikkelen en om de regie op het eigen leven te voeren.
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WIE ZIJN WIJ?
Aanzien is een sociaal-maatschappelijke onderneming, gevestigd in Midden-Nederland. Zij richt zich
op de werkterreinen; opvang en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en forse
gedragsproblemen. Aanzien biedt integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en
complexe problemen van jong volwassenen tot ouderen met verschillende (culturele)
achtergronden.
Aanzien is een organisatie voor methodische begeleiding op maat. Vanuit een aantal uitgangspunten
wordt voor iedere cliënt een maatwerk aanpak ontwikkeld. Hierin laat Aanzien zich niet beperken
door bestaande conventies en maakt gebruik van de nieuwste inzichten op pedagogisch en agogisch
gebied.
Aanzien werkt innoverend. Dit houdt in dat Aanzien werkt vanuit een duidelijke visie, doel,
organisatiestructuur en werkmethoden en niet achter de menigte aanloopt. Aanzien neemt het roer
in eigen handen en maakt bewuste keuzes, staat open voor de kansen en obstakels en luistert naar
haar doelgroep. Hierdoor kan het werk op een efficiënte manier ingericht en uitgevoerd worden,
waardoor Aanzien meer kwaliteit kan leveren en van meerwaarde kan zijn voor haar cliënten.
Daarnaast is Aanzien continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar zorg, daar waar nodig,
aan te passen en of te verbeteren.
Aanzien heeft als kernvisie dat ieder mens uniek is en in staat is zijn of haar eigen keuzes te maken.
Cliënten verdienen een aanbod op maat, rekening houdend met de vraag van de cliënt en de
diversiteit aan achtergronden. Centraal staat de zelfredzaamheid van de cliënten, gebruikmakend
van de sociale omgeving.

Aanzien ondersteunt vanuit de:
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20%
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79%

De resultaten in dit verslag betreffen de doelgroepen vanuit alle financieringsstromen.
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HET ZORGPROCES
Samenwerken is een van de kernbegrippen binnen Aanzien en om leerdoelen te kunnen bereiken is
het van belang dat de cliënt zeggenschap heeft over zijn eigen leven en toekomst.

ZORGPLAN
Bij het samenstellen van een zorgplan streeft Aanzien er altijd naar om samen met de cliënt een
individueel zorgplan op te stellen waarin de zorgbehoeften van de cliënt voor de komende 6
maanden zeer concreet, per leefgebied, worden verwerkt. De ontwikkelingen en leerdoelen worden
tussentijds regelmatig geëvalueerd en het zorgplan wordt twee keer per jaar bijgesteld.
Het zorgplan wordt opgesteld aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix. Op basis van de scores in
de zelfredzaamheidsmatrix worden de leerdoelen per leefgebied voor de komende periode
opgesteld. Onderstaand figuur geeft weer in hoeverre de doelstellingen per leefgebied gesteld
worden.

Aantal geformuleerde leerdoelen per
leefgebied
JUSTITIE
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
SOCIAAL NETWERK
ALGEMEEN DAGELIJKS LEVEN
VERSLAVING
LICHAMELIJKE GEZONDHEID
GEESTELIJKE GEZONDHEID
HUISVESTING
DAGBESTEDING
FINANCIËN

Cliënten wensen vooral verandering op de thema’s: Geestelijke gezondheid, dagbesteding en financiën.

INDIVIDUELE VOORUITGANG
De zelfredzaamheidmatrix laat zich niet vanzelfsprekend lenen om individuele vooruitgang te meten.
Om die reden is er binnen Aanzien voor gekozen om de resultaten van zorg gericht op individuele
cliëntmetingen middels een tussentijdse evaluatie a.d.h.v. de HoNOS te meten.
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De HoNOS is een observatielijst en wordt dus niet door de cliënt zelf, maar door de begeleider
ingevuld. De uitkomst op de HoNOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een
cliënt op een bepaald ogenblik is. De lijst wordt tweemaal per jaar ingevuld, zodat verandering in
klachten in kaart gebracht worden. Het doel van de lijst is dan ook het evalueren van de behandeling
of begeleiding.
De HoNOS bestaat uit 12 schalen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen 2 weken hebben
voorgedaan. Binnen één schaal wordt het meest ernstige punt / symptoom of probleem tijdens die
periode gescoord. De score loopt van 0 (geen probleem) tot en met 4 (zeer ernstig probleem).
Onderstand figuur geeft de mate van aanwezigheid van de problemen op het moment van meten
weer. Dit betreft een 0-meting, dus een eventuele verandering is nog niet te concluderen.

Resultaten 0-meting HoNOS
SOCIALE CONTACTEN
PSYCHIATRIE/GEDRAG OVERIG
DEPRESSIEVE STEMMING
HALLUCINATIES EN WAANVOORSTELLINGEN
LICHAMELIJKE PROBLEMEN
COGNITIEVE PROBLEMEN
VERSLAVING
ZELFVERWONDING
HYPERACTIEF EN AGRESSIEF GEDRAG
DAGBESTEDING
WOONOMSTANDIGHEDEN
ADL-ACTIVITEITEN

VEILIGHEID
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate
van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een
relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.
Aanzien heeft als doel dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen binnen ieder moment in
het zorgverleningstraject.
Voor iedere cliënt wordt bij in zorg name een risico-inventarisatie en risicotaxatie gemaakt middels
het door Aanzien ontwikkelde Risicotaxatie-instrument. In dit instrument worden de verschillende
risicogebieden van de cliënt in kaart gebracht. In onderstaand figuur zijn de risicogebieden van de
cliënten binnen Aanzien uiteengezet.
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Risicogebieden binnen Aanzien
OVERIG
SYSTEMISCHE PROCESSEN
GEBREK AAN ZELFINZICHT
MEDICATIE INCIDENT
FINANCIËLE PROBLEMATIEK
SOCIALE PROBLEMATIEK
SUÏCIDALITEIT
ZELFBESCHADIGEND GEDRAG
VERSLAVING/MIDDELENGEBRUIK
COGNITIEVE PROBLEMATIEK
TERUGVAL IN DE PSYCHIATRIE
CRIMINALITEIT
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
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De risicogebieden bij cliënten liggen voornamelijk in: Sociale problematiek, financiële problematiek, cognitieve
problematiek, terugval in de psychiatrie en verslaving/middelengebruik.

Ieder kwartaal worden de geregistreerde incidenten geanalyseerd. Op deze wijze kunnen
basisoorzaken en trends ontdekt worden en hier, indien nodig, op ingegrepen of bijgestuurd worden
door de organisatie.
De geregistreerde incidenten
worden middels de PRISMA
methode gecategoriseerd in
hoofdoorzaak en sub-oorzaak. Deze
figuren laat de meest voorkomende
oorzaken en sub-oorzaken van
geregistreerde incidenten zien.

Hoofdoorzaken
geregistreerde incidenten
CLIËNT/CLIËNTSYSTEEM
MENSELIJK
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TECHNISCH
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Veruit de meeste geregistreerde incidenten komen voort uit cliënt/cliëntsysteem
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Sub-oorzaken cliënt/cliëntsysteem
OVERIG
SYSTEMISCHE PROCESSEN
GEBREK AAN ZELFINZICHT
MEDICATIE INCIDENT
FINANCIËLE PROBLEMATIEK
SOCIALE PROBLEMATIEK
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ZELFBESCHADIGEND GEDRAG
VERSLAVING/MIDDELENGEBRUIK
COGNITIEVE PROBLEMATIEK
TERUGVAL IN DE PSYCHIATRIE
CRIMINALITEIT
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
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De sub-oorzaken in vanuit de hoofdoorzaak ‘cliënt/cliëntsysteem’ zijn voornamelijk: Grensoverschrijdend gedrag, sociale
problematiek en verslaving/middelengebruik.

CLIËNTERVARINGEN
KWALITEIT VAN LEVEN
Tweemaal per jaar wordt de MANSA ingevuld. De MANSA is een multidimensionale vragenlijst
ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. De vragen verwijzen naar
tevredenheid over baan, huisvesting, algehele gezondheid, et cetera.
De MANSA wordt door de cliënt zelf ingevuld en dient als middel om de tevredenheid van de cliënten
m.b.t. het eigen leven vast te stellen.
Op dit moment hebben 40 cliënten hun tevredenheid over hun kwaliteit van leven d.m.v. het invullen
van de MANSA gegeven. Gemiddeld scoren de cliënten een 4,5 op een schaal van 7.
De uitkomsten op subniveau staan hieronder weergegeven.
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Tevredenheid over kwaliteit van leven volgens de
cliënt
ALGEHELE KWALITEIT VAN LEVEN
FINANCIËLE SITUATIE
ALLEEN WONEN
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
PSYCHISCHE GEZONDHEID
SEKSUELE LEVEN
VRIJETIJDSBESTEDING
RELATIE MET FAMILIE
AANTAL EN KWALITEIT VAN VRIENDSCHAPPEN
WOONOMSTANDIGHEDEN
LICHAMELIJKE GEZONDHEID
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CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Eenmaal per twee jaar wordt binnen Aanzien een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan. Het laatste
cliënttevredenheidsonderzoek stamt uit 2016. In juni 2018 zal het nieuwe
cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet worden. In 2016 hebben de cliënten binnen Aanzien een
gemiddeld rapportcijfer van 7,3 gegeven.

KLACHTEN
In 2017 zijn de volgende hoeveelheid klachten binnengekomen.

Aantal klachten in 2017
1

1

De klacht uit december is in januari 2018 afgehandeld.

De klacht betrof onvrede vanuit enkele technische aspecten van zijn woning. Deze technische
oorzaken zijn verholpen en de klacht was daarmee opgelost.
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Aanzien hecht grote waarde aan de staat van haar woningen vanuit het idee dat cliënten beter
gedijen in een goede omgeving. Derhalve houden de medewerkers de staat van de woningen van de
cliënten in de gaten en is er een contract gesloten met een aannemer om de woningen van
onderhoud te voorzien indien nodig.

MEDEWERKERS
HET PROCES ROND DE INDIVIDUELE CLIËNT
Vanuit evaluaties is gebleken dat het proces niet helder genoeg geformuleerd was en daarbij de
invulling op verschillende wijzen werd vormgegeven. Daarom is in 2017 het ‘Proces aanmelding tot
einde zorg’ grondig onder handen genomen, waardoor deze beter toe te passen is in de praktijk.
Deze procesbeschrijving beschrijft alle deelprocessen die bij de zorgverlening vanuit Aanzien horen,
zodat helder is voor iedere medewerker welke stappen er genomen dienen te worden en welke
documenten hierbij van toepassing zijn. Daarnaast is er ingezet op bewustwording van de
meerwaarde van het volgen van het proces zoals deze is uitgedacht.
Daarnaast zijn de GZ-psycholoog en orthopedagoog ingezet ter ondersteuning om structuur te
bieden bij het ondersteunen van het uitvoeren van de werkzaamheden en het hanteren van de
richtlijnen behorend bij het zorgproces. Op deze wijze wordt de professionaliteit vergroot en het
zorgproces binnen de organisatie bewaakt.
Tevens is de controle op het uitvoeren van het proces is aangescherpt middels dossiercontroles en
kwartaaloverleggen met GZ-psycholoog en orthopedagoog, waarin de plannen, voortgang, risico’s en
afspraken rondom het individuele zorgtraject worden besproken.
Bovenstaande zaken worden geborgd in het Risico-taxatie instrument, het Zorgplan en de
Tussentijdse evaluaties. In onderstaand figuur is het effect af te lezen van de gegroeide
bewustwording en de verscherpte controle.
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Aanwezigheid van documenten in cliëntdossier
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56,3

98,2
90,9
87,3

83,3
75
60
55

43,8

41,7
30

Risicotaxatie

Zorgplan

Evaluatie

Het inschatten van de risico’s bij de individuele cliënt is meer dan verdubbeld.

DE KWALITEIT VAN DE RELATIE TUSSEN CLIËNT EN MEDEWERKERS
Vanuit het laatste cliënttevredenheidsonderzoek is gebleken dat het contact met de medewerkers
van Aanzien hoog scoort. In onderstaande tabel staan de resultaten hiervan beschreven, waarbij de
volgende scores worden gehanteerd:
1 = Nooit
2 = Soms
3 = Meestal
4 = Altijd

Contact met de medewerker
NEEMT DE MEDEWERKER U SERIEUS?

3,8

HEEFT DE MEDEWERKER GENOEG TIJD VOOR U?

3

LUISTERT DE MEDEWERKER AANDACHTIG NAAR
U?

3,7

IS DE MEDEWERKER BELEEFD TEGEN U?

3,8
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

CTO 2016

ONTWIKKELPUNTEN VOOR KWALITEITSVERBETERING
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Vanuit de zelfreflecties en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2017) zijn de volgende
ontwikkelpunten voor kwaliteitsverbetering vanuit de medewerkers naar voren gekomen:
•

•
•
•
•

Plannen:

Neventaken worden meegenomen in berekening caseload. Op deze wijze is
er tijd en ruimte voor verdieping en kwaliteitsverbetering naast het bieden
van voldoende en goede zorg aan de cliënt.
Kennisoverdracht: In het team van Aanzien is er veel specialistische kennis aanwezig. Door
onderlinge kennisoverdracht wordt de kennis als team verbreed.
Werkbegeleiding: Zeker bij nieuwe medewerkers dient een gedegen werkbegeleiding ingezet te
worden. Deze wordt geïntensiveerd.
Scholing:
Middels scholing en deskundigheidsbevorderingen wordt een verbreding en
verdieping met betrekking tot kennis in de organisatie bewerkstelligd.
Overleg:
Vanuit de medewerkers is de wens uitgesproken om meer momenten voor
overleg te hebben, zowel met de collega’s op locatie als Aanzien breed. Op
deze wijze wordt de saamhorigheid en het teamgevoel versterkt, kan er
geleerd worden van elkaars werkwijze en kan er gebruik gemaakt worden
van elkaars expertise. Deze momenten zijn gecreëerd.

CONCLUSIE
Aanzien bedient een diverse doelgroep vanuit verschillende financieringsstromingen, waarbij de
begeleiding bestaat uit maatwerk. Dit maatwerk begint bij het gezamenlijk opstellen van het
zorgplan. Aan de hand van de gemeten zelfredzaamheid d.m.v. de zelfredzaamheidmatrix, worden
met de cliënt doelen geformuleerd waaraan de komende zes maanden gewerkt zal gaan worden.
Binnen Aanzien worden de meeste doelen geformuleerd op de leefgebieden: Geestelijke gezondheid,
dagbesteding en financiën. Hierop zijn de volgende verbeteracties ingezet:
•
•
•
•

GZ-psycholoog en orthopedagoog stellen algemene werkwijzen bij de verschillende typen
cliënten op;
Dagbesteding wordt vanaf 4 juni 2018 vanuit Aanzien geleverd aan de cliënten die niet in
bezit zijn van een zinvolle tijdinvulling van tenminste twee dagdelen in de week;
Cliënten met schulden worden verplicht financiële hulpverlening te hebben (budgetbeheer,
bewindvoering, schuldhulpverlening);
Er wordt vanuit Aanzien een training budgetteren opgezet.

Zowel uit de individuele voortgangsmeting, de meest voorkomende risico’s als oorzaken van
incidenten komt naar voren dat de sociale problematiek een belangrijk thema is bij de doelgroep van
Aanzien. Hierop zijn de volgende verbeteracties ingezet:
•
•
•

Binnen Aanzien wordt de sociale vaardigheidstraining Goldstein geboden;
Medewerkers hebben een deskundigheidsbevordering gevolgd met als thema sociale
relaties;
Er wordt ingezet op het creëren van een sociaal netwerk met minimaal 2 sociale contacten
waar cliënt op terug kan vallen.
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Aanzien heeft een kapitaal aan kennis en kunde in huis met haar medewerkers en wil hier optimaal
gebruik van maken. Binnen Aanzien voeren alle medewerkers, naast hun functie zoals beschreven in
hun functieomschrijving, een neventaak uit. Deze neventaken beslaan onderdelen van de
zorgverlening of organisatie en hebben als doel de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren. Aanzien
vindt het belangrijk dat dit doel breed gedragen wordt en iedereen zich daar vanuit zijn/haar eigen
kracht voor inzet. Tevens verzorgen medewerkers deskundigheidsbevorderingen aan elkaar. Op deze
wijze dragen zij kennis aan elkaar over ter verbreding en verdieping. In de paragraaf hierboven zijn
de verbeteracties m.b.t. de uitkomsten vanuit de reflecties van de medewerkers uiteengezet.
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