april 2022

Kwaliteitsrapport 2021

Prezzent
eigentijds & eigenwijs
Wonen, werken, meedoen
wilt
zoals jíj dat

Dit zijn wij

inhoud
BOUWSTEEN 1 – De cliënt & Prezzent

4

Het proces rond de individuele cliënt
BOUWSTEEN 2 - Wat vinden cliënten?

22

Onderzoek naar cliëntervaringen
BOUWSTEEN 3 – Medewerkers leren en ontwikkelen

26

Zelfreflectie in teams
Conclusies en prioriteiten

32

Reflectie en visitatie

34

Samenvatting voor cliënten

35

Prezzent is een kleine, eigenwijze organisatie voor mensen met een beperking.
Wij willen betekenisvolle zorg verlenen en grenzen verleggen. 134 medewer
kers, zo’n 75 vrijwilligers en vele verwanten/mantelzorgers ondersteunen
gemiddeld 265 cliënten. Wij bieden en organiseren wonen, werk en dag
besteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg midden in het mooie
Rivierenland.
Met jou, voor jou! Dat is onze nieuwe slogan.
Zo laten we zien dat we nog meer mét – en
minder óver - de cliënten en verwanten willen
communiceren en samenwerken. Bovendien
geven we zo aan dat Prezzent meer en meer
‘van’ medewerkers is. Waarbij we met en voor
elkaar, ieder vanuit zijn eigen rol en positie,
verantwoordelijk zijn voor een steeds betere
dienstverlening aan onze cliënten.
‘Wonen, werken, leven zoals jij dat wilt’, is waar we naar streven voor onze cliënten.
Mensen die hun eigen verhaal hebben, vrijheid ervaren, zelf aan het roer staan en
ervaren wat voor hen optimaal mogelijk is. Hun wensen en mogelijkheden zijn
het uitgangspunt in ons dagelijks werk. Professionele ondersteuners kennen de
beperkingen, maar stimuleren de cliënt steeds om het beste uit zichzelf te halen.
Cliënten praten en beslissen mee en worden in alles gehoord, ook op
beleidsniveau.
Wij geloven in oplossingsgericht werken. Via deze methodiek werken we stap
voor stap toe naar de gewenste situatie. Bereikte successen en mogelijkheden zijn
de basis voor verdere ontwikkeling, zowel voor cliënten als medewerkers.
Prezzent is van Rivierenland. Cliënten en medewerkers wonen en werken veelal in
deze regio en voelen zich er thuis. We willen dat mensen met een beperking hun
vertrouwde omgeving niet hoeven te verlaten en bieden passende woon- en/of
werkplekken in de buurt. Graag dragen we ons steentje bij aan de sociale
voorzieningen en het leefklimaat in de dorpskernen en steden. Niet alleen voor
onze eigen cliënten, maar voor alle inwoners. We werken dan ook graag en steeds
meer samen met (maatschappelijke) partners.
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Voorwoord van de bestuurder
Opnieuw blikken we terug op een jaar waarin de coronacijfers ons dagelijks leven bepaalden. Een jaar dat begon en
eindigde in lockdown. Wie had dat gedacht? Opnieuw hebben we ons er goed doorheen geslagen. Ik kijk met respect
naar onze cliënten, hun families, onze medewerkers en vrijwilligers. Zij kunnen trots zijn op zichzelf!
Juist in deze moeilijke tijden hebben we elkaar nodig, zijn we
op elkaar aangewezen. In dit Kwaliteitsrapport vertellen
cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers hoe 2021 er voor
hen uitzag. Tegelijkertijd leest u hoe plannen vorm kregen en
mijlpalen behaald werden. Want ook dat ging ‘gewoon’ door.
De cliënten lieten een grote flexibiliteit zien. Wel naar buiten,
niet naar buiten, wel bezoek, geen bezoek, wel een mondkapje, geen mondkapje. Zij dachten mee over oplossingen, legden
zich neer bij het onvermijdelijke en maakten er het beste van.
Ik heb er veel bewondering voor. Een groot compliment aan
onze medewerkers is daarbij ook op zijn plaats. Zij maakten dit
mogelijk door onze cliënten optimaal te ondersteunen, gerust
te stellen en mee te nemen in deze nieuwe werkelijkheid.
Ondanks hun eigen problemen in de thuissituatie met de vele
zieken en quarantaineverplichtingen, en hun zorgen om de
gezondheid van zichzelf en geliefden. Zij houden hun rug
recht en stáán er.
In het land zagen we de enorme saamhorigheid van het begin
van de crisis gaandeweg veranderen. Net als u waarschijnlijk,
heb ik met verbazing gekeken naar de verharding in de
maatschappij, de verruwing in het debat, hoe mensen
tegenover elkaar kwamen te staan.
Zeker de zorg had hier flink onder te lijden. Met trots kijk ik
naar onze organisatie en hoe wij standhouden in saam
horigheid. We blijven respectvol met elkaar in gesprek over
vaccinaties en regels en verzanden niet in discussies over afwijkende meningen. Het laat zien waartoe we samen in staat zijn.

Met eigenwijze, creatieve oplossingen. En door steeds weer
te kijken naar wat wel kan, in plaats van naar de beperkingen,
zoals we dat bij Prezzent altijd proberen. Een mentaliteit die
verankerd is in ons dna.
Een van de mijlpalen van het afgelopen jaar wil ik apart
benoemen, de nieuwe huisvesting, omdat die zo veel invloed
heeft op de kwaliteit van leven van onze cliënten. Afgelopen
jaar is woonlocatie De Ark geopend en op dit moment richten
we ons op de nieuwbouw in de wijk Bossche Poort die in de
plaats komt voor Bommelstein. Tegen die tijd hebben alle
cliënten van Prezzent een zelfstandig appartement. Waar een
aantal grote zorgorganisaties in deze tijd opnieuw een
terugtrekkende beweging maakt naar instellingen, ben ik
overtuigd van het belang van een eigen plek in de omgeving
waar jij je thuis voelt. Je eigen domein, dat je naar jouw smaak
inricht en waar je zelf bepaalt wie je wel en niet toelaat; het
vergroot je eigenwaarde en helpt om zo zelfstandig mogelijk
je eigen leven te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat we
mensen niet uit de samenleving moeten halen omdat het
soms lastig is, want de samenleving zijn we sámen.
De crisis bracht opnieuw de betrekkelijkheid van dingen in
beeld, denk alleen al aan de regeldruk waar we als zorgorganisatie mee te maken hebben. We zagen opnieuw waar het
werkelijk om draait: niet om grote woorden, maar om ‘gewoon’
zien en doen wat nodig is, om werken vanuit je hart.
Marc Hesen, bestuurder

Prezzent in drie bouwstenen
De opzet van dit rapport volgt de drie
bouwstenen uit het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg. Aangevuld en
geïllustreerd met achtergrondinformatie,
feiten, cijfers, verhalen en – namens onze
cliënten – artikelen uit hun eigen krant
Het Lopend Vuurtje.
Bouwsteen 1.
De cliënt & Prezzent
Bouwsteen 2.
Wat vinden cliënten?
Bouwsteen 3.
Medewerkers leren en ontwikkelen
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BOUWSTEEN 1
De cliënt & Prezzent
Het proces rond de individuele cliënt

De cliënt en de ondersteuning
Onze medewerkers ondersteunen de cliënten om
zo zelfstandig mogelijk te zijn, zelf keuzes te maken
en deel te nemen aan de samenleving. We zien dat
de cliënten steeds meer zelf de regie pakken en
hun eigen mening laten horen. Dat juichen we van
harte toe. We zijn er als het nodig is en laten in
vertrouwen los waar het kan. Iedere cliënt heeft een
persoonlijk ondersteuner, dat is zowel voor
de cliënt als voor de medewerker
prettig, want zo kunnen we
ondersteuning op maat bieden.
We zijn er als
Vanaf de eerste contacten gaan
het nodig is en
we uit van de behoeften en
wensen van de cliënt: wat kunnen
laten in vertrouwen
we voor jou betekenen? We stellen
los waar het kan.
samen doelen vast en nemen de
afspraken op in een samenwerkings-
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overeenkomst. Oplossingsgericht werken is onze
basishouding. Wat gaat al goed en hoe kun je dat
uitbouwen? Deze positieve insteek geeft cliënten
veel vertrouwen in zichzelf.
Onze cliënten zijn in het algemeen tevreden over de
ondersteuning en geven dit ook aan. Toch vinden
wij dat het altijd beter kan. We kijken daarbij ook
naar maatschappelijke ontwikkelingen die invloed

hebben op het leven van onze cliënten. Denk aan
de vergrijzing en steeds verdergaande technologische mogelijkheden. We willen dat cliënten zo lang
zij dat willen in hun eigen huis kunnen blijven
wonen, ook als zij ouder of meer beperkt zijn.
Daarnaast willen we digitale middelen steeds meer
als helpend inzetten en zo de zelfredzaamheid
verder vergroten.

‘Ik houd van
computeren , tv kijken en
de begeleiders plagen’.

‘De ondersteuners
zijn schatten . Ze hebben
geduld en luisteren
naar wat ik wil .’

(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

We gaan nog meer filmpjes maken.
Over moeilijke dingen.
Die laten we dan ook aan bedrijven zien.
Zodat zij dingen beter gaan uitleggen.
arkt.
Bijvoorbeeld de handscanner in de superm

Corona in 2021

[Uit het Lopend Vuurtje, voor en door cliën

ten]

De wat???
Dat is precies wat we bedoelen;-)
Corona bij de Waluwe

Zomertoer 2021

Ook 2021 werd weer grotendeels gekleurd door corona.
Het jaar begon en eindigde in lockdown en we hadden
opnieuw te maken met ingrijpende maatregelen. Cliënten
en medewerkers werden ziek en velen brachten dagen door
in quarantaine. Gelukkig konden we ook genieten van een
‘vrije zomer’ met eindelijk weer bezoek, barbecues,
uitstapjes, de Prezzent Zomertoer en het Prezzent Festival.
Kortom, corona had ook afgelopen jaar weer grote impact.
We werden opnieuw genoodzaakt om te tornen aan onze
kernwaarden. Zo werd de vrijheid en eigen regie bij cliënten
ingeperkt, was samenwerken binnen Rivierenland geen
vanzelfsprekendheid meer tijdens de lockdowns, en ook
het ontwikkelingsprogramma voor medewerkers moest
opnieuw en anders worden ingedeeld doordat fysieke
bijeenkomsten nauwelijks mogelijk waren.
Bovenal kregen we te maken met angst en verdriet;
cliënten konden veel minder contact hebben met
verwanten en elkaar, moesten thuisblijven van hun werk
en dagbesteding en misten daardoor hun gebruikelijke
routine. Medewerkers moesten, ondanks en naast hun
eigen zorgen en emoties, alle zeilen bijzetten om cliënten
zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd.
We zijn trots op de creatieve oplossingen en vooral de
eensgezindheid die ons sterker maakt dan ooit.

Afgelopen maanden was de zomer
toer er weer.
De vrijetijdscoaches zijn op bijna
alle locaties geweest.
Een lekkere cocktail maken,
muziekje erbij.
En bezoek van Willem met zijn
uilen of Martin met de drone.

Bij de Waluwe was er corona.
1 bewoner corona had.
Op eerste kerstavond hoorden wij dat
\

toe in quarantaine.
Wij moesten allemaal naar onze kamers
te zitten.
Dat was best zwaar om alleen op de kamer
heen om ons eten te brengen.
Maar de begeleiding liep door het huis
.
Na vijf dagen moesten we getest worden
We waren negatief.
De rest wist het al.
NLDoet op de Waluwe
.
Bij de GGD was de test van mij zoek geraakt
g. met krukken in elkaar zetten.
spannin
Twee mannen kwamen
bartafel
Ik zat ineen
het aller
En 1 mevrouw heeft
geholpen
metzwaarst
beitsen.e voor mij.
Dat was
Het wachten duurde lang.
Ik wist niet meer hoe ik moest gaan zitten.

Milan en Sjonnie (BinnenVergt)
vliegen
met de drone van Martin.

Op 2 januari kwam het antwoord.
Ze hadden de test gevonden.
Ik was ook negatief. Ik was heel blij.

Een leuke groepsfoto gemaak
t met de drone.

Toen mochten we van de kamer af.
werk.
Op 5 januari mochten we weer aan het
Antoon
We hebben samen de bank en de moestuintafel gebeitst.
Daarna ook nog de nieuwe tafel en de krukken.
22
We hebben ook nog wat plantjes
in de tuin gepoot.
Voor de lunch kregen we een broodje kroket en een broodje kaas.
Het was een leuke middag.

Bij Pand 9 was Martin er met
de drone.
Een mooie groepsfoto in de tuin.

Klompenpad Alem

En op Bommelstein lekker gezam
enlijk buiten! Met een heerlijke
cocktail.
Bij de Schapebloem
zorgden Die Liedjes voor
gezellige muziek.
Lekker meezingen.
Met een lekkere cocktail.

Eindelijk kunnen we weer gaan wandelen!
Samen een hele mooie route gelopen.
Het klompenpad in Alem.
Het was 7 km en af en toe ook een beetje zwaar.
We liepen door het weiland, bossen en over de dijk.
Soms moesten we zelfs over een hekje klimmen.
We gaan graag nog een keer.
Aan het eind zijn we ook nog lekker
gaan lunchen.
In Zaltbommel bij De Roos.
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In mei 2021 waren de medewerkers en Wlz-cliënten
die dat wilden gevaccineerd. En met kunst- en vliegwerk is
het net voor Kerst gelukt iedereen die dat wenste te ‘boosteren’.

Het smaakte prima!

ems
Ladies Circle Betuwse Bloes

Alle cliënten van Culemborg
kregen een kaartje van de
Ladies circle Betuwse
Bloesems.

Henk, Monique en Antoon

12

Een steuntje in de rug in
deze lastige tijd.
Pad langs de poel
een pad
Op de Zorgimkerij heeft Jan
vrijgemaakt langs de kikkerpoel.
elijk omheen lopen.
We kunnen er nu weer makk
verstevigen.
Misschien gaan we het pad nog
Of we zetten er een bankje neer.
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Hoe werken de raden?

De huiskamerraad

Zeggenschap
Bij Prezzent denken, praten en beslissen cliënten mee, op elk niveau.
Van kleine dagelijkse dingen tot beleidszaken. De structuur van zeggenschap
is stevig verankerd in de huiskamerraden, cliëntenraden en de Centrale
Cliëntenraad (CCR), zodat elke cliënt zijn of haar stem kan laten horen.
Zeggenschap is inmiddels een gegeven binnen Prezzent. De cliënten weten
dat hun mening ertoe doet. Zo dachten de cliënten in het afgelopen jaar actief
mee over het Meerjarenplan 2022-2026. Wat gaat goed, wat willen we
behouden en wat kan beter? Daarnaast waren zij betrokken bij het actualiseren
van het functiehuis, waarbij zij het voorstel deden om de woorden ‘zorg’ en
‘begeleiding’ waar mogelijk te vervangen door ‘ondersteuning’. Uiteraard is dat
voorstel overgenomen. Het sluit immers goed aan bij onze werkwijze waarbij
de cliënt en zijn ondersteuner samen werken aan een zo goed en zelfstandig
mogelijk leven voor de cliënt.

Hier praten bewoners met elkaar.
Bijvoorbeeld over het eten,
boodschappen of de tuin.
Of als er iets kapot is.
Jullie zoeken samen naar oplossingen.

De cliëntenraad
Hier praten bewoners en verwanten
met de regiomanager.
Bijvoorbeeld over veiligheid, vervoer,
ouder worden, hoe je met elkaar
omgaat. En nog veel meer.

Is het belangrijk
voor de hele locatie?
Dan komt het in
de cliëntenraad.

De Centrale Cliëntenraad (CCR)
Cliënten en verwanten van verschillende
locaties praten met Marc Hesen.
Agnes Mayer is er ook bij.
We praten over de SWO, de roosters
en vrijwilligers. Over computers en

Is het belangrijk
voor álle clienten?
Is er nieuws van
de locaties?
Dan komt het in
de CCR.

tablets. Over van alles.
De CCR geeft advies aan Marc.
Ook als hij daar niet om vraagt.

[uit Het Lopend Vuurtje]
Webinar CCR

Wist u dat:
•

we heel blij zijn
vergaderen.
dat we weer (voorzichtig) met elkaar mogen

•

we trots zijn op alle leden.
Soms was het lastig.
goed.
Maar vergaderen via Teams ging heel

•

er veel nieuwe leden zijn:
bij Walubi zijn dat Jeanette en Heidi
bij CCR is dat Jan (Walubi)
bij Pand 9 is dat Nanny
Veel succes gewenst aan de nieuwe leden!
er ook leden afscheid hebben genomen:
bij Pand 9 is dat Ron
bij Schapebloem is dat Gerrie
bij Händellaan is dat Jan
Hartelijk bedankt aan deze leden!

•

•

de raad Op de Markt gestart is.
bij deze raad gekomen.
Naast Piet en Albert zijn Nick en Carolien

•

raad van De Ark.
er ook een start wordt gemaakt met de
nieuwe raadsleden.
Julie-Anne en Wesley gaan starten als

koken

en wortel
Recept: Zomerse salade van mango
(van Dirkje)

Nodig:
wortel)
- wortel (raspen of een zakje voorgeraspte
- 1 mango
- bakje kip-kerrie salade
- bakje Hollandse garnalen
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BOUWSTEEN 1 De cliënt & Prezzent

Bereiding:
proces
rond de individuele cliënt zijn
n.
garnale
- bak de Het
de garnalen eetbaar
Niet te veel kruiden, alleen zoveel dat
mango, kipkerrie salade toe
- pak een salade schaal en voeg de wortel,
je die ook toe

Enkele raadsleden hebben meegedaan
met de onlinebijeenkomst voor de
medezeggenschapsraden.

De haan van de bure
n bij Willem de Zwijger
De haan van de buren
kraait al vroeg in de ochte
nd.
Wij vinden het niet zo fijn
dat we al zo vroeg wakk
er worden door de haan
.
Martijn en Gerrit hebben
met de buren
gepraat over de haan.
De buren vinden het ook
vervelend.
Maar ze willen de haan
graag houden.
Een oplossing hebben we
nog niet.
Nu het wat later licht word
t, kraait de
haan niet zo vroeg.
Over een paar weken wille
n we weer met
elkaar in gesprek.
We hopen dan goede afspr
aken te kunnen

Eigenlijk zouden we met elkaar naar Doorn
gaan.
Maar door de corona maatregelen werd
deze bijeenkomst via de computer gedaan.
We zaten klaar voor het congres.
Even dachten we dat de techniek niet
goed
werkte.
Gelukkig kwam het toch goed.
We hebben gesproken over de zichtbaa
rheid van de cliëntenraden.
Hier hebben wij wel wat ideeën voor gehoord
.
Daar gaan we zeker iets mee doen.
Maar er zijn ook dingen besproken,
die wij bij Prezzent al doen.
In de middag hebben we het gehad over
de kwaliteiten in de cliëntenraden.
Reacties: het is interessant.
We horen dingen waar we weer van
geleerd hebben.

maken.

Stoptober
De maand oktober in de
stopmaand
voor roken.
Marij vertelt:
Zeven jaar geleden ben
ik gestopt met roken.
Mijn verloofde wilde stopp
en.
Toen heb ik afgesproken
mee te doen.
Ik ben gestopt en heb niet
meer gerookt. Daar ben
ik blij om.
Mijn smaak is veel bete
r dan toen ik nog rookte.
Op een keer vond ik het
stinken en heb ik alles
weg gedaan.
Het stoppen ging eigen
lijk vanzelf. Ik heb er geen
behoefte
meer aan.
Interview met Martijn
(door Gerrit)
Ik ben Martijn.

Het was een goed programma.
We hebben ook genoten van de zanger
en
zangeres die in de pauze hebben gezonge
n.
Het is jammer dat wij niet met iederee
n naar
Doorn konden voor de bijeenkomst.
Maar het was toch leuk om dit met een
kleine
club via de computer te volgen.
Hiermee hebben we ook elkaar weer beter
leren kennen.
En door dit met elkaar te volgen, komen
er nieuwe ideeën naar voren.

Coach Cliëntenraden Agnes Mayer

Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen
In 2020 werd de nieuwe Wmcz van
kracht. Deze wet bepaalt dat mensen
met een beperking (en hun familie)
mee kunnen praten over de zorg en
ondersteuning in de zorginstelling. De
wet zorgt ook voor een sterkere positie
van de cliëntenraden. Binnen Prezzent is
dat gewaarborgd via de drie genoemde
organen. In het verlengde van de
‘nieuwe’ wet hebben we er in 2021 voor
gekozen om de locatieraden voortaan
ook cliëntenraden te noemen. Verder is
het instemmingsrecht in de plaats
gekomen van het verzwaard adviesrecht.

Scholing Cyclisch werken
Binnen Prezzent wordt een scholing
Cyclisch werken opgezet zodat iedere
medewerker op dezelfde manier werkt,
de juiste gesprekstechnieken toepast en
de SWO-cyclus (zie pagina 8) planmatig
kan uitvoeren. Deze scholing stond
gepland voor 2021, maar vanwege de
coronamaatregelen is deze verzet naar
het tweede trimester van 2022. De training
wordt inhoudelijk en concreet uitgewerkt
samen met de gedragskundigen en twee
persoonlijk ondersteuners.

interview

‘De cliënten doen
het toch maar mooi’
Agnes Mayer nam in 2020 het stokje over van Tineke Kamphuis. De nieuwe coach
cliëntenraden startte dus midden in de coronacrisis. Niet de makkelijkste tijd om een
band op te bouwen. Toch kijkt zij terug op een goed jaar. “Wat een kracht en flexibiliteit
laten de cliënten zien!”
“Door corona was alles anders, maar tegelijkertijd hielp dat om een eigen draai aan mijn
nieuwe rol te geven. De cliënten hadden
inmiddels al geaccepteerd dat dingen anders
dan anders gingen. Misschien was het voor
mij nog wel meer een zoektocht dan voor
hen. Je mist de echte ontmoetingen tijdens
de vergaderingen, werkbezoeken, cursussen,
etentjes. Bijna alles moest via de computer en
voordat iedereen dan eens ingelogd is… Dan
werkt Teams weer niet of staat er een camera
of microfoon uit. We lachten er maar om met
elkaar. Zo knap, ze doen het toch maar mooi!”

Een weg vinden
“Ondanks de beperkingen hebben we mooie
dingen kunnen doen. We volgden online
webinars, onder meer over de Wet zorg en
dwang en over de zichtbaarheid van cliëntenraden in de organisatie. Natuurlijk is het fijner
als dat live kan, maar de cliënten vonden het
leuk en deden actief mee. Toen het weer kon
zijn we op werkbezoek geweest bij ‘Op de
Markt’ in Culemborg. Zo zochten we steeds

een weg in wat wel en niet mogelijk was.
Bovendien is dat voor elke locatie anders,
afhankelijk van de samenstelling en het
niveau van de groep. Zo is in Tiel een nieuwe
cliëntenraad gestart met een leuke en
positieve groep jonge mensen. En op de
dagbestedingslocatie in Beesd hebben we
door de wisselende samenstelling van de
groep juist gekozen voor een andere vorm
van zeggenschap. Hier organiseren we vier
keer per jaar een themadag, zoals een
talentenspel met de hele groep. Aan het eind
van de dag kon iedereen zijn of haar unieke
kwaliteiten benoemen. Heel waardevol voor
de cliënten.”

Serieus genomen
“De cliënten hebben mij onvoorwaardelijk
hun vertrouwen geschonken, daar ben ik heel
blij mee. Natuurlijk is er wel eens frictie, dat
hoort erbij. Het is juist een goed teken dat zij
mij durven aanspreken en zeggen: ‘dit vind ik
niet zo leuk of handig, wil je daar voortaan op
letten?’ Het laat zien dat de cliënten weten dat

hun mening telt en dat ze serieus genomen
worden. En het is leerzaam voor mijzelf. Al met
al heeft de afgelopen periode veel gevraagd
van de cliënten; het was echt roeien met de
riemen die je hebt. Maar het is prachtig om te
zien hoe verantwoordelijk zij zich voelen. Wat
je ook vraagt, ze gaan ervoor en helpen elkaar
er doorheen. Soms zegt er iemand: ‘op deze
manier heb ik geen zin meer in de raad’ en
dan zijn er altijd de anderen die hem of haar
ervan overtuigen dat het belangrijk is om vol
te houden. Wat een kracht en flexibiliteit
hebben de cliënten laten zien!”
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Samenwerkingsovereenkomst cliënt en Prezzent
Elke cliënt heeft een eigen samenwerkings
graag verbetering of meer ondersteuning in
overeenkomst (SWO) met daarin de afspraken
aanbrengen. Hoe we dat doen? Door de
die hij of zij maakt met de persoonlijk
scholing ‘Cyclisch werken’, door aparte afspraken
ondersteuner (PO’er). Zo bekijken zij samen
te maken voor de SWO-verantwoordelijkheid
aan welke doelen de cliënt wil werken en in
op werk- en dagbestedingslocaties én door de
hoeverre de zelfstandigheid verder kan worden
overstap naar een nieuw en handzamer ECD.
vergroot. In een jaarlijkse evaluatie bespreken
de PO’er en cliënt wat er al gelukt is en welke
Begin 2021 werd in overleg met de CCR
nieuweAfsche
afspraken
besloten dat de ondertekening van de SWO
id Ada er gemaakt kunnen worden.
heeft afscheid genome
Ada eenvoudig
In de praktijk is het niet altijd
om n van locatieraad anders geregeld moest worden. Uitkomst
WaluBi.
zijn kunnen
heefteen
jaar lang
met de SWO te werken. Dit10heeft
voor
grootmeepraten, daarvan is dat de cliënt en de persoonlijk
meedenken en meebeslissen in de raden.
deel te maken met het huidige Elektronisch
ondersteuner voortaan de SWO ondertekenen,
raad.
Zij was ook lid van de Centrale Cliënten
en te zijn bij Prezzent.
betrokk
zo
om
leuk
het
vond
Ada
Cliëntendossier (ECD) dat binnenkort vernieuwd
en niet langer de regiomanager. De gedrags
haar missen.
raad zalkennis
De cliënten
wordt (zie ook pagina 10). Naast
goede
kundige
ondertekent alleen als dat vanwege
n
genome
afscheid
We hebben met een bloemetje
van Ada.de juiste
van het systeem, moet de PO’er
de indicatie van de cliënt nodig is.
bedankt
Ada, hartelijk
gesprekstechnieken toepassen
en ook
de voor fijne aanwezigheid en het
goede werk voor de raden.
planning is belangrijk om de hele SWO-cyclus
soepel te laten verlopen.
Op
e locaties waar
Tarievenboekj
‘Ik ben tevreden over
bijvoorbeeld eenVoor
groot
personeelsverloop
is,de
cliënten die bij Prezzent wonen met
boekje
tarieven
het
is
’
‘verblijf
indicatie
mijn SWO. Ik vind het
zien we achterstanden
in het schrijven of
samengesteld.
wel
onzin van de overactueel houden
van de SWO’s. Hierdoor
willen
en welke
de Wlzwe
Hierin staat welke zorg wordt betaald
kosten de cliënt zelf draagt.
producten en
Ook staat er informatie in over de extra
kosten daarvan.
diensten die Prezzent levert en over de
bij over ons.
Je vindt het tarievenboekje op de website
of mail naar

het secretar
tje] iaat 0418-680200
naarVuur
Of bel nd
[uit Het Lope
en.
ezzent.nl als je een exemplaar wilt ontvang

heid dat ze zoveel van
mij willen weten’

info@pr

Ondertekenen SWO

(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

STAP 1

STAP 6

Start SWO
met doelen
en afspraken

SWO oké? Ja, dan een
handtekening onder de
nieuwe SWO zetten

STAP 2

STAP 5

De begeleider rapporteert
samen met de cliënt

STAP 3

Praten over de
nieuwe SWO

STAP 4

raad gepraat.
Marc Hesen heeft met de Centrale Cliënten
Over de SWO.
zetten.
En wie zijn handtekening daar onder moet
afgesproken:
de handtekening onder een SWO.
De cliënt en/of vertegenwoordiger zetten
handtekening onder een SWO.
De persoonlijk ondersteuner zet ook de
kundige.
Alleen als het nodig is, tekent de gedrags
Hij zet er geen handtekening onder.
De regiomanager leest soms de SWO.
lijk ondersteuner en gedragskundige over
• De regiomanager praat met de persoon
de SWO's.

Dit is
•
•
•
•
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Twee maanden voor SWOgesprek vult de cliënt het
ervaringsonderzoek in

Nieuwe afspraken en doelen
maken en antwoorden uit het
ervaringsonderzoek gebruiken

Ingrid denkt mee over ECD

SWO op werk- en
dagbestedingslocaties
In 2021 is het nieuwe functiehuis
geïmplementeerd. Daarmee is ook
inzichtelijk(er) wie verantwoordelijk is
voor het schrijven en actualiseren van
de SWO’s. Iedere cliënt die bij ons
woont of ambulante ondersteuning
krijgt, heeft een PO’er die toeziet op
de uitvoering van de SWO-cyclus.
Niet alleen omdat we willen voldoen
aan wat we hebben afgesproken, maar
vooral omdat we willen dat de cliënt
optimale ondersteuning krijgt en
blijft werken aan zijn of haar doelen.
Doordat er op de werk- en
dagbestedingslocaties geen PO’ers
werkzaam zijn, gelden hier andere
afspraken. Voor cliënten die bij
Prezzent wonen, ligt de SWO-regie
bij de PO’er van de eigen woonlocatie.
Voor externe cliënten zorgen we
voor een eenvoudigere SWO,
die ondertekend wordt door een
bevoegde ondersteuner. In 2022
willen we dat op elke werk- en
dagbestedingslocatie een
ondersteuner belast wordt met het
aanpassen en updaten van SWO’s.
Hiervoor hebben we in afstemming
met de OR een addendum (bijlage)
geschreven bij de functiebeschrijving
ondersteuner.

interview

‘Zelf zien of
alles klopt’

Ingrid van der Sanden heeft een afwisselend en vol leven.
Ze werkt elke ochtend op een andere plek, bij Ziezzo, in Hedel,
in de winkel Op de Markt én ze volgt de Groenopleiding.
Het doet haar goed. “Het geeft me afleiding en structuur.
Dit is mijn eerste jaar zonder winterdip. Ik ga eindelijk weer
zingend door het leven. Mijn moeder zegt zelfs: ‘de oude Ingrid
is weer terug’ en zo voelt het ook.”
Ook zit Ingrid in de Cliëntenraad, waar ze naar eigen zeggen
‘altijd duidelijk laat weten waar het op staat’. Vanuit de Raad
werd ze gevraagd om mee te denken over de keuze van het
nieuwe Elektronisch Cliëntendossier. Niet alleen omdat ze
handig is met computers, maar zeker ook omdat ze zo zorg
zaam is voor andere cliënten. “Niet iedereen kan dit en ik help
graag. Maar ik heb wel meteen gezegd: ‘ik doe het graag, maar
bijeenkomsten van drie uur aan een stuk, dat trek ik echt niet’.
We keken naar wat wel kon en ik ben bij twee sessies geweest.
Eerst de presentatie van de twee verschillende programma’s.
De ene vond ik prettiger qua vorm, maar het grote voordeel
van de andere was de aparte cliënten-app. Zo kunnen we mooi
zelf zien of alles klopt wat er gerapporteerd wordt. De tweede
bijeenkomst was met de Raad van Toezicht en Marc Hesen.
Marc was heel blij dat ik mee wilde denken, hij zei: “Jij ziet veel
meer dan wij, goed bezig.” Leuk om te horen!”
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Samen Digitaal
Samen Digitaal is een project samen met Syndion, gestart in 2020. Doel is de ICT
op elk gebied te verbeteren, zodat we veiliger, makkelijker en efficiënter kunnen
werken. Met slimme oplossingen waardoor medewerkers meer tijd kunnen
besteden aan dingen die er echt toe doen. En met meer eigen regie voor
cliënten door inzet van de juiste digitale middelen. Medewerkers, cliënten en
verwanten/vertegenwoordigers praten, doen en denken mee via enquêtes en
werkgroepen. De eerste drie stappen zijn gereed of in uitvoering:
Stap 1 Nieuw boekhoudpakket: sinds december 2020 werken we met
AFAS Software
Stap 2 Nieuwe, veilige digitale werkomgeving: in oktober 2021 van Citrix
naar Office 365
Stap 3 Nieuw Elektronisch Cliëntendossier: invoering derde kwartaal 2022
Samen Digitaal is hiermee niet afgerond. Het is een traject van jaren,
waarin we elke vervolgstap zorgvuldig vormgeven. Volgende stappen
zijn mogelijk een nieuw HR-systeem en/of een nieuw roostersysteem.

Nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD)
Het ECD is het systeem dat alle informatie over
de cliënten bundelt: de basisgegevens, medische
gegevens, rapportages en de SWO met persoonlijke doelen en afspraken. De huidige leverancier
stopt met het programma Plancare, een systeem
dat bovendien niet meer voldeed aan onze
wensen. Een projectgroep heeft dit in kaart
gebracht en gekeken naar alternatieven.
Uiteraard blijven we werken vanuit de visie van
cyclisch en oplossingsgericht werken, dit was
dan ook het uitgangspunt bij de keuze voor een
nieuw ECD. In de werkgroepen zijn medewerkers,
cliënten en verwanten vertegenwoordigd
(zie ook de interviews op pagina 9 en 21).
In totaal zijn er zes sessies geweest, waarna we
gezamenlijk hebben gekozen voor het systeem
ONS van Nedap. Het nieuwe systeem oogt fris en

overzichtelijk, met bewezen standaardoplossingen
en een goede workflow. Het heeft bovendien
een clientportaal: Caren. De voorbereidingen voor
de invoering na de zomer van 2022 zijn in volle
gang. Ook de daadwerkelijke overstap zal de
nodige tijd vragen, onder meer door het hand
matig overzetten van de cliëntendossiers naar
de nieuwe indeling. In plaats van domeinen en
leefgebieden, hanteert het nieuwe ECD de vijf
onderdelen van de zogenoemde hermeneutische
cirkel: lichamelijke, verstandelijke en emotionele
ontwikkeling, levensgeschiedenis en psychische/
psychiatrische problematiek. We denken dat het
schrijven van SWO’s op termijn makkelijker en
toegankelijker wordt voor de ondersteuners en
dat het nog meer recht doet aan de eigen regie
van cliënten.

Een nieuwe digitale werkomgeving: Office 365
Sinds het najaar van 2021 werken we met
Microsoft Office 365. Hiermee hebben we een
nieuwe, goed beveiligde digitale werkomgeving
opgezet, van waaruit de medewerkers locatieonafhankelijk, makkelijk en efficiënt kunnen
werken. Zo’n migratie heeft de nodige voeten
in de aarde en vraagt heel wat voorbereiding.
De daadwerkelijke live-gang vond plaats in een
weekend en verliep goed. Vanaf de maandag
erna startten de eerste trainingen door onze
eigen Digicoaches. Het was een bewuste keuze
om dit ná de migratie te doen, zodat de medewerkers in de praktijk met het systeem konden

10

1

BOUWSTEEN 1 De cliënt & Prezzent
Het proces rond de individuele cliënt

oefenen. Later volgde een verdiepende training.
Per functiegroep (ondersteuning, ambulant,
kantoor etc.) is bekeken welke digitale middelen
nodig zijn, zoals laptops, tablets en telefoons.
De medewerkers hebben de nieuwe manier
van werken goed opgepakt. Werkenderwijs
komen er uiteraard dingen naar voren die
vragen oproepen, die anders of beter kunnen.
Ook daarvoor kunnen zij terecht bij de Digi
coaches. We verwachten dat iedereen het
nieuwe systeem snel onder de knie heeft en
ervaart als makkelijker en efficiënter.

Betrokkenheid verwanten/vertegenwoordigers 

HKZ-certificaat en externe audits

De verwanten en vertegenwoordigers spelen een zeer belangrijke rol in het
leven van onze cliënten. Uiteraard in de persoonlijke relatie, maar ook in de
ondersteuning. Prezzent heeft veel waardering voor de betrokkenheid en
inzet van familie en vrienden. Tijdens de coronacrisis is er meer overleg en
afstemming dan anders, wat door beide kanten als positief wordt ervaren.
Evengoed kan dat nog steeds beter. Het informeren van verwanten/
vertegenwoordigers, bijvoorbeeld via periodieke nieuwsbrieven, blijft een
aandachtspunt dat nog niet voldoende van de grond is gekomen. Dit
gebeurt wel op een aantal locaties, maar nog niet structureel. De verwanten/
vertegenwoordigers zijn het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming
van het Meerjarenplan 2022-2026, hoewel door de coronaperikelen minder
dan vooraf bedacht. Later is dit rechtgezet. Verder hadden zij een stem bij de
inrichting van het functiehuis en in de keuze van het nieuwe ECD.

We kunnen met trots melden dat we in 2021
opnieuw het HKZ-certificaat ontvingen. Bij de
externe audit hiervoor zijn geen afwijkingen
geconstateerd. Wel werd aandacht gevraagd
voor twee zogenoemde minors (tekortkomingen).
Wij hebben deze geanalyseerd, hierop actie
genomen en dit terug gerapporteerd naar de
certificeringsinstelling.
Punt 1 ging over het proces rondom het afsluiten
van een SWO, met name bij externe cliënten
(werk en dagbesteding). Dat herkennen we en is
dan ook meegenomen in het nieuwe functiehuis.
Het Cliëntbureau maakt hiervoor een nieuwe
opzet, de verantwoordelijke ondersteuner werk

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken (OGW) is de
basishouding die Prezzent verwacht van alle
medewerkers: denken in oplossingen en kijken
naar wat wél kan. Medewerkers hebben eerder
aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer
verdieping van deze werkwijze. Een werkgroep
is hiermee aan de slag gegaan. Het vervolgplan
voor de invoering liep tot 2020, dit is in 2021
geëvalueerd. Een aantal teams heeft hun plan
van aanpak (gedeeltelijk) uitgevoerd, enkele
andere teams nog niet.
Dit heeft deels te maken met corona, maar ook
met het personeelsverloop. Het doel dat we voor
ogen hadden – meer aandacht voor OGW – is

en dagbesteding pakt dit verder op en houdt
de SWO’s van externe cliënten actueel.
Punt 2 betrof het evalueren en het bijstellen van
de ondersteuningsdoelstellingen. We zien dat er
onvoldoende samenhang is tussen de doelen en
de rapportage. Rapportages zijn niet altijd goed
terug te vinden in het ECD, wat het evalueren
moeilijker maakt. Het is een van de redenen
waarom we overstappen naar een nieuw ECD.
Ook willen we onze medewerkers verder
ondersteunen bij het schrijven en plannen van
doelen, zoveel mogelijk in samenspraak met de
cliënten. We doen dit onder meer met de
genoemde training Cyclisch werken.

Interne audits
gedeeltelijk behaald. We zien dat de teams er
meer en bewuster mee bezig zijn. De themagroep
OGW deelt een aantal maal per jaar via een
nieuwsbrief casussen waarin OGW helpend was.
Verder is de training OGW voor alle medewerkers
uitgebreid van één naar twee dagdelen.

Vanwege de coronabeperkingen hebben de interne audits in 2020 en
het grootste deel van 2021 stilgelegen. Eind 2021 zijn er gesprekken
geweest in de regio’s Culemborg (Guido Gezelleweg, Op de Markt) en
Tiel/Geldermalsen (De Ark, Willem de Zwijger, Aan de Notendijk).
Behalve locatiespecifieke zaken werd vanuit deze audits duidelijk dat de
medewerkers uitkijken naar de komst van het nieuwe ECD; het huidige
ECD wordt vaak eerder als ballast dan als ondersteunend ervaren. Verder
bleek dat de samenwerking tussen werk- en dagbestedingslocaties en
woonlocaties beter kan, bijvoorbeeld door meer uitwisseling rondom
de SWO’s of door af en toe bij elkaar op bezoek te gaan. Dit zal de
afstemming met en rondom de cliënt verbeteren. Ook bleek dat het
Oplossingsgericht Werken weliswaar door alle medewerkers wordt
ondersteund, maar dat er behoefte is aan het actueel houden en
verdiepen van kennis over deze methodiek.
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Wonen bij Prezzent

De Ark in Tiel

Prezzent heeft op dit moment negen woonlocaties in Zaltbommel,
Geldermalsen, Culemborg en Tiel. Veel cliënten vinden het prettig
om deel uit te maken van de lokale gemeenschap; onze woon
locaties staan daarom midden in woonwijken. Meestal in de buurt
van voorzieningen zoals winkels, (sport)verenigingen, openbaar
vervoer en volop ruimte om te wandelen of fietsen.

In het voorjaar van 2021 is de nieuwste
woonplek voor onze cliënten geopend:
De Ark in Tiel, een nieuwbouwpand achter
de historische gevel.
Het grootste deel van de bewoners komt van
de voormalige woonlocatie Thedinghsweert,
daarnaast wonen er enkele nieuwe cliënten.
De bewoners hebben hun plek hier helemaal
gevonden.
[uit Het Lopend Vuurtje]

Nieuwbouw Bossche Poort
De voorbereidingen voor de vervangende huisvesting van Bommelstein in Zaltbommel zijn in volle gang.
We krijgen een mooie nieuwe plek in het gebied Bossche Poort. Dit heeft in 2021 door een fusie van
woningcorporaties wat vertraging opgelopen; onze bestuurder onderhoudt nauw contact om die
zo beperkt mogelijk te houden. Het huidige Bommelstein is onze laatste groepswoning.
Na de nieuwbouw in
Zaltbommel hebben bijna alle
cliënten van Prezzent een
volledig zelfstandig appartement
met een woonkamer, keuken,
badkamer en eigen balkon of
tuintje. Alle woonlocaties
hebben een aantal gezamenlijke
huiskamers. De Bommelse
cliënten zijn nauw betrokken bij
de voorbereidingen en zullen dat
natuurlijk ook zijn bij de
inrichting en verhuizing.

12
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De Ark Tiel
Sinds 19 april zijn wij verhuisd naar de
Ark.
Eerst de bewoners van Thedinghsweert
,
daarna de nieuwe bewoners.
De nieuwe appartementen zijn mooi ingerich
t.
Iedereen geniet ervan.
Alle bewoners hebben elkaar leren kennen
nu.
Ze hebben het gezellig onder elkaar.
Een groot aantal bewoners eet ’s avonds
met elkaar in de
algemene ruimte.
Er zijn ook al nieuwe vriendschappen ontstaa
n.
De nieuwe ondersteuners zijn ook begonn
en.
Ze leren iedereen al goed kennen.
De keuken bevalt prima. Veel bewoners
helpen mee
om heerlijke maaltijden klaar te maken.
In elk nieuw gebouw moet nog best veel
gebeuren
om alles op orde te brengen.
Gelukkig is er al veel gedaan,
maar nog niet alles is klaar.
Nog wat ophang klussen.
En dan heeft iedereen een mooie inrichtin
g.
Samen met de bewoners bespreken we
in het bewonersoverleg
hoe we samen zo goed mogelijk kunnen
samenwonen op de Ark.

Prezzent TV maakte opnames.
Bewoners hebben de stad Tiel ontdekt
tijdens een stadswandeling.
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Veranderende woonwensen
FILM!!!

We gaan een korte film
maken.
Cliënten spelen rollen,
we gaan

Schapebloem

Kalenberg

De Ark

dus acteren!

Verder blijven we inspelen
op
de veranderende woonwensen. Bij nieuwe huisvesting
Het wordt een
spannende film, met een
verhaal.
Het gaat over het zoek
en naar
een sleut
of onderhoudsplannen
letten
we nog
meer
opel.de mogelijkheden voor cliënten om
Met die sleutel kunnen
we een wens in
vervulling laten gaan.
zo lang mogelijk in
hun eigen huis te blijven wonen. Ook wanneer de ondersteuWe
zijn op zoek naar cliënten
ningsvraag verandert.
die in de film
willen spelen.
In ons huisvestingsbeleid is opgenomen dat we bij alle woonvoorzieningen die we
Het is op elke donderda
g van 16.00 tot
19.30 uur. Toegankelijkheidsstandaard
ontwikkelen de Integrale
(ITS) toepassen, dit houdt in dat
woonlocaties zó gebouwd
ennove
ingericht
zijn
dat
bewoners,
zo lang de zorg- en
Op 4, 11, 18, 25
mber en op 2, 9, 16
en 23 december.
ondersteuningsvraag
dit
toelaat,
op
de
locatie
kunnen
blijven
wonen. Daarnaast
We filme
n dus op 8 dagen. Maar
misschien hoef je er niet
Natuurlijk zorgen we voor
elke keer bij te zijn.
een hapje eten
liggen er mogelijkheden
in samenwerking
mettijde
densthuiszorg,
maar
ook in het fit en
het filmen.
Als je mee wilt doen is
hethuis
vitaal houden van
cliënten
die
aan
gebonden
zijn.
belangrijk
dat je op donderdag kan,
En dat je het
vana
goed vindt dat de film op
Youtube komt.

f 16.00 uur.

[uit Het Lopend Vuurtje]

Wil je mee doen? Mail dan
naar vrijetijd@prezzent.
nl of bel naar 0418 6802
00.

Thema middag BHV

Aan de Notendijk hadden
we een thema middag
over BHV.

Willem de Zwijger

Waluwe

We hebben met elkaar
de lunch
klaar gemaakt en gege
ten.
Daarna praatten we met
alle collega's over wat
je moet doen bij brand.
Jean heeft een presentati
e gemaakt.
Raak niet in paniek.
Luister naar de ondersteu
ner.

Flipje
van de Betuwe

Volg de raad van de onde
rsteuner op.
Het is wel goed dat dit
steeds herhaald
wordt.
We bedanken Jean voor
de presentatie.
Monique

De BinnenVergt

Händellaan
Computer hulp

‘Ik ben zeer tevreden
over mijn woonruimte. Groot genoeg.
Had wel iets kleiner
gemogen’.
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Op een woensdagavond was er in Zaltbommel een computer avond.
Je kon er dingen vragen over je eigen computer.
Hoe je foto’s kan bewerken,
hoe je iets op het internet kan zoeken.
Of hoe je een spelletje kan spelen.

(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

Bommelstein

Guido Gezelleweg

Met Marij en Nel van Ambulant samen in het dienstencentrum.
Het was een nuttige en gezellige avond.
Sinterklaas middag
Er was een Sinterklaasmiddag in Pand 9.
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hem.
Voor PrezzentTV zong ze een liedje van

d Vuurtje]
Hetje Lopen
[uitWil
het zien?

Kijk maar naar PrezzentTV!

Werk en dagbesteding

Fietscomputer
We hebben fietscomputers.
Bij Bommelstein,
Willem de Zwijger
en bij de Schapebloem.

Dagbesteding aan huis

Ambulante Dagbestedin
g Hedel

Voor cliënten die niet naar een werk- en
dagbestedingslocatie kunnen komen,
zoeken we naar zinvolle bezigheden thuis.
Bij de kasteeltuin hebb
en we uitleg gehad over
het werk.
We gaan iedere vrijdag
helpen in Hedel met Zodat
zijdeiets
hebben en fit en
verschillen
klussomhanden
en.
vitaal blijven. Omdat het veelal gaat om
oudere (en soms dementerende) cliënten, is
het doel voornamelijk het in stand houden
van vaardigheden, zowel fysiek als mentaal.
Denk aan gymoefeningen, samen koken en
bakken, taal- en geheugenspelletjes, zingen
Bij het dierenpark, de kaste
eltuin en afval prikken
in het centr
Heel leuk om iets terug
um.
en muziek
maken.
te kunnen doen voor ieder
een!
En fijn

Je kunt fietsen met je voeten
maar ook met je handen.
En op de TV zie je waar je heen fietst.

Samen met Prezzent is
gestart in Hedel.
We hebben flyers rond
gebracht.

dat het zo netjes blijft als
wij er iedere week gaan
werken.

Rien, Patrick en Gebreyon
as

In Zaltbommel is Pand9.

We maakten 50 vogelhuis
jes.
Voor de gemeente Maas Gootspoken
driel.
Dat zijn mooie klussen!
oken van Zaltbommel zitten goot
Gootsp
In het centrum
spoken.
van Zaltbommel zitten goot
centrum
In het
Olifant
spoken.
Dat zijn figuurtjes die iets te maken hebben
Hebb
wonen.
erjullie
dieen
deze gave olifant al gezie
met de mensen
n?
hebben
maken
tevan
We
aker
die iets
smake
n ze
figuurtje
de schoenm
zijn eeld
Dat
Bijvoorb
oude spijkerbroeken.
In
er wonen.
die atelie
r in Zaltbommel.
met de mensen het
aker
t hebben we de
schoenm
Prezzen
eeld devan
Bijvoorb
Met 9 mensen
We
. verkopen de olifant in ons winkeltje
tocht gelopen
Het Prezzentje.
t lhebben
gezien.we de
allemaa
bijnaPrezzen
ze van
9 mensen
Met
We hebben
Heb
. je nog oude spijkerbroeken thuis
tocht gelopen
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dan
zijn allemaa
wij daarl gezien.
heel blij mee.
We hebben ze bijna
Je mag ze bij
lekkers gepakt in een cafeetje.
met
koffie
wehet
atelie
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Daarna hebben samen
Pand 9 Zaltbommel afgev
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lekkers gepakt in een cafeetje.
met
we koffie
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Daarna
gens voor
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In augustus kwam Wethouder
Bragt van gemeente Zaltbommel
Wethou. der
s kwam
ens brengen
augustu
In
kruiwag
twee
Bragt van gemeente Zaltbommel
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mooiens
twee
Wat een
kruiwagens omdat we elke
de cadeau!
een mooi
Wat
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het
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ein. de kruiwagens omdat we elke
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het
week zwerfvuil opruimen. Op en rond
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We zijn blij met de kruiwagens én met
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BOUWSTEEN 1 De cliënt & Prezzent
Het proces rond de individuele cliënt

Een heel orkest
Zingen bij Willem de Zwijger
Schapebloem.
Er kwam een gezellige meneer naar de
Hij was in z’n eentje een heel orkest.
Het
duo
Die
Liedjes
t.
kwam
trompe
zingen bij Willem de
En speelde mooi op zijn
Zwijger.
Het was erg gezellig
We hebben gedanst en gezongen.
En er werd goed meegezongen!
En zelfs de polonaise gelopen!

Het was hartstikke leuk.

Maar wat een gekke naam; Die Liedjes
Weet je waarom ze zo heten?

En zo werd het DIE LIEdjes, grappig hè?

Daar is onze dagbested
ing plek.
In de houtwerkplaats is
hard gewerkt.

Kruiwagens voor de tuin9

Albert laat zien hoe het moet.
Hij is er blij mee!

DIE is van DI-ane. Dat is de blonde zangeres, met de
krullen
LIE (djes) is van LIE-sbeth, de mevrouw met de accordeon
en gitaar

Vogelhuisjes

Werk en dagbesteding zijn van grote
betekenis om bezig te blijven, structuur in je
dag te hebben, nieuwe dingen te leren en
andere mensen te ontmoeten. Prezzent heeft
drie eigen locaties voor werk en dagbeste
ding: Ziezzo in Zaltbommel, Aan de Noten
dijk in Beesd en de winkel ‘Op de Markt’ in
Culemborg (geopend in maart 2021).
Daarnaast zijn er mooie initiatieven in de
regio; Prezzent is steeds op zoek naar
samenwerking met gemeenten en lokale
organisaties. Om een bijdrage te leveren aan de
samenleving en vooral ook om onze cliënten
nieuwe kansen te bieden.

Hartstikke leuk én gezond.
Want zo kun je altijd fietsen.
Ook als het heel hard regent.

Foto van het fotograferen
Het was heel gezellig dat de fotograaf langs
kwam. Zij kwam foto's maken van het kaarsen
9
maken.
Ik moest een kaars dompelen en gieten.
Je moet dan tot het streepje gieten en later helemaal vol.
Als de kaarsen droog zijn moeten we ze kleuren.

Aan de Notendijk en Ziezzo
De fotograaf heeft hier allemaal foto's van gemaakt.

Ook heeft
‘Aan
de Notendijk’
(voorheen
De Zorgimkerij) in Beesd is een
ze foto's gemaakt
van de winkel.
En van alle spulletjes die in de winkel staan.
bijzondere plek, midden
in de natuur. In productieruimte
Ze mag van mij terug komen om nog meer foto’s te
De
Els mutsen en etiketteren de cliënten potjes met honing,
maken.
jam
enHolchutney voor Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Walnoot
Tineke
is een werkplaats en winkel in de oude boerderij, waar we
PrezzentRadio
spullen maken en verkopen voor de vele fietsers en wandeWe maken PrezzentRadio.
laars die er langskomen. In de mooie, kleurrijke tuin is er altijd
Dat is heel gezellig.
werk genoeg. OokMet
bij leuke
Ziezzo
in Zaltbommel is er van alles te
liedjes!
doen. We hebben Bij
er de
een
houtwerkplaats, handwerkatelier,
Schapebloem waren er 5 DJ’s.
Albert en Piet.
winkeltje en een grote
moestuin. Het is een veilige plek om
Remco, Wim en Tineke.
te leren en werken,Zeook
voor mensen die langere tijd niet
zongen bijna harder dan Koos Alberts.
gewerkt hebben en weer opnieuw aan de slag willen.
8

Dagbesteding aan huis

interview

Ook binnenshuis
genoeg te doen
Maja, Gerrit, Piet en Bertus vormen het vaste clubje van woonlocatie Willem de Zwijger,
dat twee keer per week samen de ochtend doorbrengt.

Werk aan de winkel

[redactioneel Informatiemagazine Culemborg]

Werken in een winkel is gezellig en leerzaam.
De cliënten maken zelf producten, zoals kaarsen,
artikelen van papier-maché en handgeverfde
Mooie dingen bij Op
de Markt
vlaggetjes, ze helpen
de klanten en houden de
winkel schoon en
netjes.
Naast de winkeltjes op
Bij dagbesteding Op de
Markt maken we
prachtige kaarsen en versi
ering
de werk- en dagbestedingslocaties
inenZaltbommel
voor
Kerst.
en Beesd, hebben
we in Culemborg de winkel
Het winkeltje ziet er geze
llig uit.
Er komen steed
s meer
‘Op de Markt’ midden
in het
centrum.
klanten.
Karin laat zien welke mooi
e kerstballen zij gemaakt
heeft.
De kerstboomkaarsen zijn
er in alle kleuren.

[uit Het Lopend Vuurtje]
Klusje klaren

Dagbesteding aan huis is vooral bedoeld voor
cliënten die niet meer buitenshuis actief zijn.
Maar dat gaat hier niet helemaal op. Piet (bijna 90!)
gaat nog twee keer per week naar het Trefpunt in
Geldermalsen. Bertus en Maja zijn sinds jaar en dag
op de dagbesteding in Beesd te vinden, waar ze
onder meer noten kraken. Ook Gerrit werkte op
de voormalige Zorgimkerij, maar is inmiddels met
pensioen, zoals hij zegt. “Ik heb lang genoeg
gewerkt. Zwaar werk, licht werk, vies werk, het
maakte me niks uit. En als ze me hier nodig
hebben, dan kom ik er meteen aan!” Assistentondersteuner Wilma Udo beaamt dat: “Gerrit staat
voor iedereen klaar.”

Goedmoedig geplaag
Elke maandag- en vrijdagochtend spelen ze
een spelletje, knutselen, wandelen een stukje,
of bakken iets voor bij de lunch of de koffie.
Verder kletsen ze over van alles en nog wat,
waarbij ieder zijn eigen stokpaardje heeft. Zo is
Piet veel bezig met het geloof: hij bidt voor de

mensen met corona en is dol op het tvprogramma Nederland Zingt. Het groepje is
vertrouwd met elkaar en er wordt goedmoedig
geplaagd. Vooral Gerrit kan er wat: “Pesten doen
we niet alleen met kaarten, hoor!” Tussen al zijn
grapjes door geeft hij duidelijk aan waar hij wel
en niet van gediend is. “Ze moeten zich niet te
veel met me bemoeien. Schrijf dat maar op.”

Ieder zijn klus
Wilma vertelt: “Op deze ochtend gaat het niet
zozeer om nog nieuwe dingen leren, maar vooral
om ontspanning, gezelligheid en het behouden
van vaardigheden. Dus naast de gebruikelijke
potjes domino en dobbelen hebben we spelletjes en boeken om de taal en het geheugen op
peil te houden. Verder heeft iedereen zijn eigen
klusjes. Zo snijdt Bertus meestal de groenten,
schilt de aardappels en haalt de afvalcontainers
binnen, Maja en Piet helpen met vegen, afruimen
en de tafel schoonmaken na het eten, en Gerrit is
Hoofd Afwasmachine.”

We maken niet alleen mooi
e dingen
bij Op de Markt.
De aardappelen voor de
Schapebloem moeten
ook worden geschild!
Dit klusje doen we met
z’n allen.
Zo is dit werkje snel klaar
.
Binnen op de fiets
Op de Schapebloem hebb
en we een fiets met beeld
scherm.
Herman maakt graag gebr
uik van deze fiets.

Nu kan hij met regen toch
droog fietsen.
En lekker een beetje bewe
gen.
Op het beeldscherm kan
hij genieten van een
mooie tocht door de natuu
r.
Het beeldscherm aanzetten
is nog lastig.
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In de sneeuw!

Werk en dagbesteding

In februari lag er veel sneeuw.
Het waren barre weersomstandigheden.
erij te
De cliënten kregen van alle kanten hulp om naar de kinderboerd
komen.

Op pad met de bus

Piet, Karin, Albert en Carolien
werden opgehaald voor de
dagbesteding door Alex en
beheerder Jan.

Veel cliënten van Prezzent willen graag een steentje
bijdragen: niet alleen hulp vrágen, maar ook hulp
Karin werd thuis gebracht door
bieden. De dorpen in onze omgeving maken daar
Maurice.
graag gebruik van. We gaan met de bus op pad om
organisaties te helpen of om activiteiten te organiseren.
Zo is ‘Helpen in Hedel’ een samenwerking met de
Een bedankje voor Bommelstein
verzamelen van
gemeente Maasdriel en basisschool De Lispeltuut.
Ook op Bommelstein heeft iedereen goed geholpen bij het
de plastic doppen.
De cliënten helpen twee dagen per week bij het onderhoud van het kasteelterrein,
de begraafplaats en het Kleindier
De plastic fles was al snel vol.
wandelpark. Op het kasteelterrein organiseren we ook kleinschalige
openbare activiteiten met en voor buurtbewoners.
De vrijetijdscoaches kwamen deze doppen ophalen.
Er is heel veel gespaard.

Daarom kwam Ellen een bedankje brengen voor iedereen.
We zijn super trots dat we zoveel gespaard hebben.

Opleiding Groenbeheer voor cliënten

In Hedel zijn de cliënten gestart met groenonderhoud in de openbare
ruimte. Hieruit is een mooi vervolg gekomen: cliënten kunnen voortaan
de brancheopleiding Assistent Groenbeheerder volgen en een erkend
certificaat halen. De theorielessen zijn op het Centraal Bureau van
Prezzent en voor de praktijklessen gaan we naar verschillende locaties.
Zo zal Natuurmonumenten gastlessen verzorgen en gaan we onder hun
begeleiding bijvoorbeeld leren
Ambulante Dagbesteding Hedel
snoeien. Ook de gemeente
Samen met Prezzent is gestart in Hedel.
Maasdriel verzorgt een aantal
We hebben flyers rond gebracht.
praktijklessen, onder meer over
Bij de kasteeltuin hebben we uitleg gehad
over het werk.
veilig werken langs de weg en
We gaan iedere vrijdag helpen in Hedel
met verschillende klussen.
het veilig vervoeren van
groenafval. Tijdens de opleiding
zijn we dus vooral veel op pad.
De deelnemende cliënten zijn
erg enthousiast.

Pluk- en Proeftuin in Culemborg
De tuin in Culemborg hoort bij ‘Hart van Voorkoop’, een
buurtinitiatief om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.
Meerdere buurtbewoners hebben er een stukje tuin in
beheer, rondom een gezamenlijk pleintje met een
waterpomp en bankjes om samen koffie te drinken.
Ons gedeelte is een Pluk- en Proeftuin met vooral
bloemen en kleinfruit. We zijn er regelmatig op zaterdag
samen aan het werk en hebben dan veel contact met
andere buurtbewoners.
[uit Het Lopend Vuurtje]
Tuin in Culemborg
We kregen een stukje tuin.
p.
Van de buurt vereniging Hart van Voorkoo
Nog helemaal leeg.
En vol met grond.
De tuin is in Culemborg.
Vlak bij de Schapebloem.
Gelukkig hadden we veel hulp.
Xander, Ellen, Jelmar, Patricia.
Niels, Wilma, Elly, Irma.
Albert, Herman, Rick
en Wim kwam ook nog even kijken!

10

Het wordt al een mooie tuin.
Met rozen, lavendel en viooltjes.
En bessen en frambozen struiken.
in!
Het wordt een heerlijk pluk- en snoeptu

Bij het dierenpark, de kasteeltuin en afval
prikken in het centrum.
Heel leuk om iets terug te kunnen doen
voor iedereen!
En fijn dat het zo netjes blijft als wij er
iedere week gaan werken.
Rien, Patrick en Gebreyonas

Op de kalender kun je zien,
wanneer we in de tuin werken.
Je mag er zelf ook naartoe hoor.
Zo leer je ook mensen kennen.
Die in de buurt wonen.
En ook een tuintje hebben.

Vogelhuisjes
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In Zaltbommel is Pand9.
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Daar is onze dagbes

teding plek.
Het proces rond de individuele
cliënt
In de houtwe
rkplaats is hard gewerk

t.

We maakten 50 vogelhuisjes.

7

interview

Gaby geniet van vrijwilligerswerk

‘Geen schattigheid
en kleutertaal’
Gaby Lubbers was niet eens op zoek naar iets nieuws. Ze was net gestopt met werken en
die vrije tijd beviel eigenlijk prima. Tót ze in Pand 9 een oproep voor vrijwilligers zag.
Ze lacht als ze eraan terugdenkt. “Onderweg
naar de Kringloopwinkel zag ik een vacature
van Prezzent. Ik dacht: ik loop even binnen
voor wat informatie, maar werd door de
medewerkers en cliënten ontvangen alsof ik
morgen zou beginnen. Zo’n warm welkom!
Ik hoefde er dus niet lang over na te denken.”
Gaby werkt sinds januari 2020 een dagdeel
in de week in Het Atelier. “Niet dat ik zo’n
Crea-Bea ben, hoor. Wat betreft handwerken
kan ik nog heel wat leren van de cliënten.
En dat zeggen ze ook gerust! Maar met
YouTube filmpjes, de Haakbijbel en vooral
de inspiratie van Sylvia Bezuijen, de ‘motor’
van Het Atelier, komen we een heel eind.”

Niet uit handen nemen
Ik had geen ervaring in de zorg, dus het was
wel wennen. Hoe zijn de cliënten, wat kunnen
ze, wat willen ze, hoe ga je met elkaar om?
Ik leerde al snel om hen geen taken uit
handen te nemen. Dan ging ik koffie
inschenken of afwassen, maar de cliënten
kunnen en willen het meeste gewoon zelf.

Dus: stimuleren waar het kan, ondersteunen
waar nodig. Het moeilijkste vond ik het leren
omgaan met de wisselende en soms heftige
emoties van cliënten. Ook dat is een kwestie
van elkaar leren kennen.
En ik vind het leerzaam. Je wordt je meer
bewust van hoe de maatschappij omgaat
met mensen met een beperking. Die
schattigheid en kleutertaal, daar kan ik best
boos om worden. Laat ze gewoon in hun
waarde! En dan de term ‘mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt’, vanuit de opinie
dat deze groep moeilijk aan een baan kan
komen. Maar eigenlijk hebben niet de
ménsen een afstand, nee, de arbeidsmarkt
staat voor hen op afstand, door al het
eenvoudige werk te automatiseren of naar
het buitenland te verplaatsen. Op die manier
zet je mensen op een zijspoor. Daarom is
deze dagbesteding ook zo belangrijk, er
gewoon bij horen en meedoen, nuttig bezig
zijn. Dat is het mooie van Prezzent: cliënten
kansen bieden om te participeren in de
maatschappij.”

Kunstwerkjes
En andersom? Hoe denken de cliënten over
Gaby? Eensgezind: “Leuk en heel aardig” en
zoals verwacht: “Maar ik kan wel beter
handwerken”. De sfeer in het atelier is
gemoedelijk. Ebru, Nannie en Henny haken
bloemen voor aan lampenkappen. Sjaak breit
een lila sjaal (‘hier word ik rustig van’). Karen
en Martijn zijn de experts die in handwerk
jargon spreken, werkelijk kunstwerkjes maken
en anderen van advies voorzien. En Razia
oefent tijdens het handwerken geregeld
Nederlandse woorden met Gaby.

Hergebruik

producten die ze maken en verkopen in de
winkel. Altijd met naamkaartje: Tas Razia,
Sjaal Martijn, Armband Nanny, net een eigen
merk. En dat we zo duurzaam mogelijk
werken, met natuurlijke of hergebruikte
materialen, bijvoorbeeld van de kringloop
hiernaast. Zo wordt een oude leren bank
die niet verkocht wordt, hier vakkundig uit
elkaar gehaald en krijgt een twee leven:
van festivalheuptasje tot laptoptas. Verder
brengt het mij gezelligheid en waardevolle
contacten. Met mijn enthousiaste verhalen
zorg ik voor een sneeuwbaleffect: al mijn
vrienden die stoppen met werken, willen
ook vrijwilligerswerk gaan doen!”

Wat brengt dit werk je, Gaby? “Allereerst trots
op de cliënten. Op wie ze zijn, wat ze doen, de
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Karaoke

Vrije tijd

[uit Het Lopend Vuurtje]

Van muziek word je blij.
En van zingen ook.
Als Ellen of Jelmar langskomt
met karaoke spullen
dan is het feest in huis!

Ook dit jaar vroegen de coronaperikelen om aanpassing
van de activiteitenkalender. Gelukkig konden de cliënten
vooral in de zomermaanden weer volop genieten van de
activiteiten die de vrijetijdscoaches bedachten.

Sjoelen op Bommelstein
Aartje, Wouter, Githa en Tim en Wilma,
Jenny, Nanny en Aida hebben
gesjoeld met Jelmar.

Op de Waluwe was een leuke
karaoke activiteit.

Het was heel gezellig.
Iedereen was erg enthousiast.

Lekkere lunch
even geleden.
is alweer
Het
Prezzent
Festival!
en hagel.
Dat gekke paasweekend. Met sneeuw

Wouter was erg fanatiek.
Die gaat voor de winst dit jaar.
Hij hield heel eerlijk en goed de telling
bij.

Op 2 september was het feest!
Het Prezzentfestival was in Culemborg.
Dorine, Leo en Marianne zongen mooie liedjes.
Daarna waren Jelmar, Peggy en Patricia aan de beurt.

Vrije tijd!

Jenny heeft het veel vaker gedaan.
Dat kun je zien. Ze heeft echt een slag
voor het
gooien hard en snel.

Toen kwam de speciale gast
FRANS DUIJTS!!!
Je kent Ellen en Jelmar al.
Zij doen veel leuke dingen.
En helpen jou om je vrije tijd te vullen.
Ellen en Jelmar zijn allebei moeder geworden
en willen wat vaker thuis zijn.
Dus komt er een nieuwe vrijetijdscoach bij!
Ellen en Jelmar blijven ook gewoon hoor.
We weten nog niet wie er bij komt.
Dat horen jullie vanzelf!
Zo kunnen we na Corona weer vaker op stap en leuke dingen doen.
In de stad waar je woont.
Of ergens anders.
Heb je een idee?
Vertel het aan Ellen of Jelmar vrijetijd@prezzent.nl
Quarantaine voorbij

Mini carnaval
Direct na de quarantaine ging Jelmar gezonde hapjes bakken bij de
Schapebloem.
Het minicarnaval was erg
leuk.
Liesbeth en Diane kwam
De hapjes werden en
aanoptre
alle den.
bewoners uitgedeeld.
Ze zong
en leuke liedjes.
Die waren heel blij dat er weer iets gezelligs was.
En ieder
een zong mee.

Aida twijfelde eerst, maar bij het zien
van de fanatiekelingen
wilde ze ook een poging doen en met
succes.

Hij heeft geweldig gezongen.
Iedereen vond het heel erg
leuk.
was erg gezellig.
Er was ook een Paaslunch in Pand9. Dat
n toen nog 1,5 meter afstand houden.
moeste
We
Er is een film
van
gemaakt.
apart.
rs van de Waluwe en Bommelstein zaten
En de
Die kun je zien
op bewone
Youtube.

doen!
g mogen we nu weer samen leuke dingen
Gelukki
Zoek maar op
PrezzentTV.
Dan vind je 'm vanzelf.
Potje boksen
nen op de tafel.
Er lagen ovenhandschoe
Leo vertelt:
tegen elkaar.
Michelle en Gerrit gingen hiermee boksen
Er waren optredens van Dorien
nster
Nieuwe bewooGitha
en Tim ging het gelijk op en delen samen
Dit wilde Piet en Maja ook wel.
(Binnenvergt), Leo (Willem de Zwijger)
de 4e plaats.
''.
Al met al was het leuk ouderw
Zo werd het een gezellige ''bokswedstrijd
deen gezellig!
en Marianne (De Ark).
htig opets
Ik ben sinds 1 september 2021 woonac
En als hoogtepunt Frans Duijts!
Waluwe in Zaltbommel.
u voorstellen.
En ik wil mijzelf graag aan Sjoelen
Er mochten cliënten op de foto met
Frans. Het was de avond van ons leven!
Eindelij
k is er weer een sjoel
Ik ben Antoinette Rijkse.
competitie.
Ik ben 25 jaar.
alsen.
Gelderm
uit
nkelijk
oorspro
maar
Tricht,
En ik kom uit

Vanwege corona was de
groep opgedeeld
per locatie.

Er werden foto’s genomen en
ook gefilmd.
Dit festival is voor herhaling
vatbaar.

We moesten we op onze
vaste plaatsen blijven zitte
n
Het was leuk om toch een
klein mini-zing feestje te
hebben

En natuurlijk Jelmar en haar
groep die de sterren van de
hemel zongen.

5

Ook op de Händell
ijen.
aan
Wadeno
waren er voorrondes.
Ik werk 4 dagen bij een fruitbedrijf in
een bouwmaterialenbedrijf in
En 1 ochtend per week bijRoos,
Theo, Wilma, Niels en Rick gaan door
Zaltbommel.
naar de halve finale.
de Waluwe.
Ik woon met veel plezier op
Die
is op 3 juli ining
zijn9.erg vriendelijk.
Pand
De medebewoners, maar ook de begeleid
Ze hebben overal begrip voor.
Dus dat is heel fijn!
wonen.
Ik hoop dat ik hier nog lang kan blijven

Hartelijke groet,
Antoinette
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Bezoek aan de kaasboerderij
naar kaasboerderij De Buitenhoeve
Cliënten zijn met vrijetijdcoach Jelmar
in Haaften geweest.
12

Wandelen Willem de
Zwijger

5

We zijn met een kleine
groep
gaan wandelen.
Door de straten van Geld
ermalsen.

1
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Lang
s de oude Boomkamp.
18
Het proces
Daar hebben sommige
bewoners ook
gewoond.

rond de individuele cliënt

ij.
Zij kregen een rondleiding door de boerder
en kalfjes.
Uitleg over het verzorgen van de koeien
gemaakt wordt.
kaas
melk
van
er
hoe
Daarna werd verteld
De kaasproeverij daarna was heerlijk.
het winkeltje
Aan het einde van de activiteit nog naar
om allerlei lekkernijen te kopen voor thuis.

Meerjarenplan 2022-2026
In 2021 liep ons vorige Meerjarenplan ten einde en dus
was het tijd voor een nieuw vijfjarig plan: Prezzent, met jou,
voor jou 2022-2026. Zoals inmiddels de gewoonte binnen
Prezzent, hebben veel belanghebbenden hun bijdrage
geleverd. Samen met cliënten, verwanten/vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers en relaties keken we open en
eerlijk naar wat er speelt, binnen en buiten onze organisatie.
Door corona was het een lastige tijd om elkaar te ontmoeten
voor een goed gesprek. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid
dat de vertegenwoordigers in eerste instantie niet goed
meegenomen werden. Door de inzet van velen en op
creatieve wijze hebben alle betrokkenen alsnog zo goed
mogelijk hun zegje kunnen doen. De cliënten deelden hun
ideeën en suggesties via de cliëntenraden op de locaties en

de CCR. Medewerkers bespraken in het teamoverleg hun
aandachtspunten voor de komende periode. Het managementteam discussieerde tijdens een online en een fysieke
beleidsdag over de speerpunten voor de komende vijf jaar.
Vrijwilligers konden via een vragenformulier hun suggesties
delen. De Raad van Toezicht besprak onder meer de kansen
en bedreigingen aan de hand van een SWOT-analyse.
En aan externe relaties werd gevraagd mee te denken
via een digitale enquête met filmpjes van cliënten;
17 organisaties gaven hieraan gehoor.
De waarde van deze inbreng is groot, het toonde de
betrokkenheid van iedereen bij de verdere ontwikkeling
van Prezzent en bevestigt ons nieuwe motto: Prezzent,
met jou, voor jou.

Gedragskundigen
De gedragskundigen spelen een belangrijke rol bij
de omgang met en de ondersteuning van onze
cliënten. Vanwege het vertrek van een van deze
twee professionals in maart 2021, is het werk een
deel van het jaar ingevuld door de zittende
gedragskundige en een tijdelijke medewerker.
Vanaf oktober was het team weer compleet,
waardoor we de cliënten en medewerkers weer als
vanouds konden ondersteunen en toerusten.
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Communicatie
Meer eenheid en continuïteit in onze
in- en externe communicatie en nog meer
naamsbekendheid in de regio is al langer
onze wens. Niet in de laatste plaats om
nieuwe medewerkers te werven.
Ook dit heeft door corona onvoldoende
aandacht gekregen in 2021; in 2022 komt
er een nieuw intern en extern communicatieplan. De externe communicatie was in
2021 vooral gericht op de werving van
jongere cliënten en de ambulante
ondersteuning. We zijn meer gebruik gaan

tje in de rug
Zelfstandig wonen met een steunl ik
het ook wel’

maken van social media en promotiefilmpjes, we hebben nieuwe foto’s laten
maken en er zijn diverse redactionele
stukken en advertenties geplaatst in lokale
kranten. We verwachten dat de transitie
naar Microsoft Office 365 ook een
positieve invloed zal hebben op de interne
communicatie, bijvoorbeeld door
eenvoudiger beeldbellen en het delen van
(of samenwerken in) documenten. In 2022
staan ook de structurele nieuwsbrieven
van locaties aan verwanten op de agenda.

‘Zó wi
Zingen

bij Willem de Zwijger
Het duo Die Liedjes kwam zingen bij Willem de
Zwijger.
Het was erg gezellig
En er werd goed meegezongen!
Maar wat een gekke naam; Die Liedjes
Weet je waarom ze zo heten?
DIE is van DI-ane. Dat is de blonde zangeres, met de
krullen
LIE (djes) is van LIE-sbeth, de mevrouw met de accordeon
en gitaar

Heb jij wat ondersteuning nodig om
zelfstandig te wonen? En wil je graag in
je eigen vertrouwde omgeving blijven?
Dat kan! Prezzent biedt zelfstandige
appartementen, gezellige woonlocaties
én ondersteuning aan huis in de regio
Rivierenland.
Ondersteuning aan huis
Wie zelfstandig woont, maar wel wat hulp kan
gebruiken, kan bij Prezzent ambulante begeleiding
Tiel
aanvragen. Zoals Gerrie, die in het centrum van
woont. Gerrie is een tevreden mens, zoals ze zelf
zegt. Ze woont samen met haar kat Remi en ook
hele
een beetje met haar idool Benny Neyman; haar
huis hangt vol met zijn foto’s. Ze doet aan diamond
van
portret
prachtig
een
aan
werkt
en
painting
ik
Benny. “Als ik niet zo lekker in mijn vel zit, word
er
hier lekker rustig van. Twee keer per week komt
vragen
mijn
al
iemand van Prezzent langs. Ik kan met
van
terecht, ze staan altijd voor me klaar. Jeroen, een
mijn ondersteuners, gaat ook mee als ik naar het
ziekenhuis of de tandarts moet. Ik ben heel bang
stoel
de
in
maar
jij
ga
ik:
van de tandarts dus dan zeg
liggen, dan hou ik jóuw hand wel vast, haha! Echt
hoor, Prezzent krijgt van mij een dikke tien!”

Je eigen leven leiden
Collega Hester licht toe: “Meegaan naar
doktersbezoeken vinden we heel belangrijk. We
kunnen dan later samen bespreken: wat heeft de
dokter precies gezegd, wat heb je wel of juist niet,
en hoe ga je daarmee om? De begeleiding komt
op afspraak langs, meestal een paar uur in de week.
Je kunt ook appen of videobellen. Je leert zo veel
te
mogelijk je eigen leven te regelen, je huishouden
het
organiseren en goed voor jezelf te zorgen. Ook op
gebied van leren, werken of dagbesteding. Daarnaast
helpen onze vrijetijdscoaches je graag om nieuwe
mensen te leren kennen, mee te doen aan activiteiten
vereniging
een
naar
gaan
te
zoek
op
of bijvoorbeeld

het bovendien heel leuk om iets te kunnen bijdragen,
we
bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Ook in Tiel staan

open.
En overal
zovoorwerd
het DIE LIEdjes, grappig hè?

die bij je past.”

Samen met de buurt
Wij willen graag dat onze cliënten zich thuisvoelen
en mee kunnen doen in de buurt. De negen
in
woonlocaties van Prezzent staan daarom midden
en
woonwijken. Dichtbij winkels, openbaar vervoer
andere voorzieningen. Komend voorjaar opent onze
Tiel.
nieuwste woonlocatie, De Ark, in het centrum van
Net als in Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen
organisaties
lokale
bij
aansluiting
daarom
zoeken we
en initiatieven, voor werk en dagbesteding, sport,
cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook werken we graag
vinden
samen met scholen. Veel van onze cliënten

Ook voor jongeren!
Wordt het tijd om op jezelf te gaan wonen? Maar
om
vind je dat best een grote stap? Prezzent helpt je
zelfstandig te gaan wonen, mét een steuntje in de
rug. “Veel jongeren met een beperking voelen zich
“Ze
een beetje eenzaam”, weet ondersteuner Patricia.
oog
zijn bijvoorbeeld hun vrienden van school uit het
kunt
Je
tegen.
weer
verloren. Bij Prezzent kom je elkaar
naar
samen activiteiten ondernemen. Sporten, koken,
van
het zwembad of de stad in, net waar jij gelukkig
wordt. We begrijpen dat het een grote stap is. Kom
wil
‘Zó
ook:
dan
jij
zeg
Misschien
gewoon eens kijken.
ik het ook wel!’

Foto van het fotograferen

Het was heel gezellig dat de fotograaf langs
kwam. Zij kwam foto's maken van het kaarsen
maken.

Ben jij op zoek naar woonruimte met

bij jou thuis,
ondersteuning
begeleiding,
Ik moest
een
kaars
dompelen en gieten.
werk of dagbesteding die bij jou past? Bij
is er van alles mogelijk.
Je moetPrezzent
dan
tot het streepje gieten en later helemaal vol.
Kijk eens op onze website www.prezzent.nl
00.
of bel 0418 68 02droog
Als de kaarsen
zijn moeten we ze kleuren.

De fotograaf heeft hier allemaal foto's van gemaakt.
Ook heeft ze foto's gemaakt van de winkel.
En van alle spulletjes die in de winkel staan.
Ze mag van mij terug komen om nog meer foto’s te
maken.

Prezzent TV en Prezzent Radio
Prezzent TV is ons eigen You Tube kanaal met een serie
laagdrempelige en leerzame filmpjes voor cliënten. In
2021 kwamen onder meer aan bod: coronamaatregelen,
het klimaat, het Prezzent Festival, de nieuwe woonlocatie
De Ark en vervolgens een special over wonen in Tiel.
Sinds afgelopen jaar zijn er ook playlists op dit kanaal te
vinden. Een van onze cliënten wilde graag een radio-uitzending maken. Liefst elke dag of elke week. Dát was niet
haalbaar, maar we hebben wel op meerdere locaties een
uitzending gemaakt. Eerst met alleen muziek. In de
toekomst (na corona) willen we graag een vaste radiogroep, zodat we kunnen leren om interviews te doen en/
of een podcast te maken.

[uit Het Lopend Vuurtje]

Tineke Hol
PrezzentRadio
We maken PrezzentRadio.
Dat is heel gezellig.
Met leuke liedjes!
Bij de Schapebloem waren er 5 DJ’s.
Albert en Piet.
Remco, Wim en Tineke.
Ze zongen bijna harder dan Koos Alberts.

8

PrezzentTV
Henny houdt van zingen.
En ze houdt van Grad Damen!
hem.
Voor PrezzentTV zong ze een liedje van
Wil je het zien?
Kijk maar naar PrezzentTV!
Fietscomputer
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BOUWSTEEN 1 De cliënt & Prezzent
Het proces rond de individuele cliënt

We hebben fietscomputers.
Bij Bommelstein,
Willem de Zwijger
en bij de Schapebloem.
Je kunt fietsen met je voeten
maar ook met je handen.
de TV zie je waar je heen fietst.

Betrokken verwant en vertegenwoordiger

interview

Vader en CCR-lid Paul
praat overal over mee
Elf jaar geleden gaf Paul van der Linden zijn toen 19-jarige dochter ‘uit handen’ aan Prezzent.
Vol vertrouwen, dat wel, maar toch wilde hij er zeker van zijn dat het allemaal goed ging.
“En als je alles wilt weten, moet je er bovenop zitten”, vindt hij.
Paul werd dan ook direct lid van de locatieraad.
Al tijdens de eerste bijeenkomst werd hij
bovendien gevraagd voor de CCR. Hij vertelt:
“Ik was net gepensioneerd dus had er de tijd
voor. Een paar jaar, dacht ik, maar nu zit ik er
nog steeds! Inmiddels niet meer om te zien of
het goed gaat – want dat gaat het absoluut
– maar omdat ik veel waarde hecht aan
medezeggenschap. De laatste zes jaar in mijn
werkzame leven was ik fulltime OR-lid bij een
grote bank.”

Nauw betrokken
Afgelopen jaar was Paul namens de verwanten
nauw betrokken bij de selectie van het nieuwe
Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Gezien zijn
achtergrond in de ICT past dat precies in zijn
straatje. “Na de presentaties van verschillende
leveranciers, viel de keuze op een overzichtelijk
systeem met een eigen app voor de cliënten,
dat gaf voor hen de doorslag. Naast de
selectiewerkgroep ben ik zo vrij geweest
mezelf aan te melden voor de subwerkgroep
ICT en functioneel beheer. Ik vind het belangrijk om mee te praten over zaken als privacy,
veiligheid en autorisatie. De komende tijd

kijken we uiteraard ook mee naar de inrichting
van het systeem, de implementatie en daarna
zullen we zorgvuldig evalueren.”

Ingewikkelde onderwerpen
Voorafgaand aan de CCR-vergaderingen heeft
Paul met andere ouders verwantenoverleg.
“Een informeel overleg”, legt hij uit, “bedoeld
om ingewikkelde onderwerpen voor te
bespreken. Soms is het abstractieniveau
dusdanig hoog dat het voor cliënten lastig te
volgen is. Om discussies en onduidelijkheden
tijdens de vergadering te voorkomen,
bereiden we dat goed voor.”
Verder blijft de CCR pleiten voor structurele
nieuwsbrieven over het dagelijks reilen en
zeilen op de woonlocaties. “Kijk, door mijn rol
ben ik van alles op de hoogte, maar dat geldt
niet voor alle ouders. We vragen dit al een
tijdje, maar mede door de werkdruk rondom
corona is dit nog niet van de grond gekomen.
Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat de
direct corona-gerelateerde informatie
uitstekend verloopt. Na elke persconferentie
horen we wat dit voor de locaties, cliënten en
verwanten betekent.”

Wereld van verschil
Ook huisvesting is een thema waar de
cliëntenraden volop over meepraten. “Hierin is
veel bereikt de laatste jaren. Toen mijn dochter
bij Prezzent kwam wonen – toen nog
Stichting Woonvormen – was dat aan het
Chopinplein, een wat gedateerd ‘gezinsvervangend tehuis’. Een wereld van verschil met
de huidige appartementencomplexen zoals
de Händellaan en Schapebloem! Je ziet dat
zo’n woonomgeving ook bijdraagt aan het
zelfstandiger en mondiger worden van de

cliënten. Een voorbeeld daarvan is dat de
cliënten op de Händellaan wat overlast
ervaren van hangjongeren in de buurt.
Inmiddels klagen ze er niet meer over in de
locatieraad, maar nemen zelf contact op de
wijkagent. Mooi toch?”
Tot slot wijst Paul nog eens op het belang van
het meepraten van (meer) verwanten in de
lokale cliëntenraden en de CCR. “Actieve
betrokkenheid van de verwanten levert een
positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg.”
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BOUWSTEEN 2
Wat vinden cliënten?

‘Ik heb veel vrienden
waar ik graag mee optrek’.

Onderzoek naar cliëntervaringen

(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

‘Soms zijn de
ondersteuners te streng’.
(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

Cliëntervaringsonderzoeken
We vinden het belangrijk om te horen hoe onze
cliënten de ondersteuning van Prezzent ervaren.
Daarnaast is vanuit het Kwaliteitskader Gehandi
captenzorg een uitgebreid driejaarlijks cliëntervaringsonderzoek verplicht; volgens planning vindt
dit weer plaats in 2022. Echter, eens in de drie jaar
vinden wij een (te) lange periode om een vinger aan
de pols te houden. Daarom meten we sinds 2017
de ervaringen van alle cliënten door het jaar heen.
Het meten heeft twee doelen. Enerzijds geeft het
geheel aan informatie inzicht óf en waar verbetering
of verandering nodig is. Anderzijds zijn de individuele antwoorden belangrijk voor de persoonlijke
afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst
(SWO) met de cliënt: waar sta je, wat gaat goed, wat

‘Meestal ben ik tevreden ,
behalve als afspraken niet
worden nagekomen’
(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)
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kan beter? Tot en met 2020 gebeurde dit handmatig
met formulieren die de PO’er en cliënt samen
invulden. Begin 2021 hebben we de vragenlijsten
geïntegreerd in de SWO en opgenomen in het ECD.
Nadeel hiervan is dat het voor de kwaliteitsmedewerker arbeidsintensief is om de informatie op te
halen en er een analyse op los te laten. Ook dit zal in
het nieuwe ECD eenvoudiger en efficiënter zijn.
Aan de hand van acht vaste vragen gaan de PO’ers
in gesprek met de cliënt. De nieuwe werkwijze is
eenvoudiger en meer gestructureerd dan de oude
situatie; we nemen die dan ook mee in het nieuwe
ECD. Zo wordt het meten van cliëntervaringen
onderdeel van het cyclisch werken en zijn cliënten
nog beter betrokken bij het in kaart brengen van
ervaringen en tevredenheid.

Uitkomsten tevredenheid
In 2021 vonden 67 van de cliëntervaringsonderzoeken plaats via de SWO. Waar nodig werden in de
gesprekken picto’s gebruikt. We zien vooral een
grote tevredenheid over de eigen regie en de

woonsituatie. Ook zijn de cliënten in het algemeen
tevreden over de ondersteuning. Op dat punt
vragen zij soms wel om op tijd te komen en zich aan
afspraken te houden. Over werk en dagbesteding
zijn de meeste cliënten tevreden, hoewel er wat
opmerkingen zijn over bijvoorbeeld de kilometervergoeding of de communicatie. Sommige cliënten
vinden het werk of de dagbesteding niet altijd even
leuk. Daar tegenover staan blije en tevreden
cliënten die al jaren werkzaam zijn op dezelfde
locatie. Ook de vrijetijdsactiviteiten worden
gewaardeerd, hoewel de coronabeperkingen
invloed hebben op de tevredenheid. En soms
hebben cliënten geen geld of vervoer om deel
te nemen aan de activiteiten. Over de SWO zijn
cliënten over het algemeen tevreden: de SWO
helpt volgens hen bij een goede ondersteuning.

‘Ik doe en
bepaal alles zelf ’
(uit het cliënttevredenheidsonderzoek)

[uit Het Lopend Vuurtje]
Cliënt ervaringsonderzoek

Veiligheid verbeteren met fobo’s

Vallen 23

Anders 17

Cliënt ervaringsonderzoek

De CCR praatte mee, dacht mee en besliste mee.
De CCR
mee, dacht mee
Over
en besliste mee.
hetpraatte
cliënt ervaringsonde
rzoek.
Hoe het gaat en wat beter kan.
Over het cliënt ervaringsonderzoek.
Hoeverandert.
het gaat en wat beter kan.
Dit
Dit verandert.
Het
cliënt ervaringsonderzoek is voortaan 1 x per 3 jaar.
Dat is verplicht.
Het cliënt ervaringsonderzoek is voortaan 1 x per 3 jaar.
Datcliënt
is verplicht.
De
en de persoonlijk ondersteuner praten elk jaar met elkaar.
Over de SWO.
De cliënt en de persoonlijk ondersteuner praten elk jaar met elkaar.
Over
de SWO.
Dit
gesprek
is 2 maanden voor de nieuwe SWO.
Dit gesprek
is 2 maanden
voor de nieuwe
Dingen
die beter
SWO.
kunnen, schrijven
de cliënt
en de persoonlijk ondersteuner op
in de nieuwe SWO.
Dingen die beter kunnen, schrijven de cliënt en de persoonlijk ondersteuner
op
in de nieuwe
SWO.
Persoonlijk
ondersteuners
krijgen een training om dit gesprek te voeren.
Persoonlijk
ondersteuners
krijgen
De
vragen kunnen
een training om dit gesprek te voeren.
helpen bij
het gesprek.
De vragen kunnen helpen bij het gesprek.

Fobo staat voor ‘fouten, ongevallen en bijnaongevallen.’ Fobo’s worden opgenomen in een digitaal
systeem. Het melden, registreren en onderzoeken is
bedoeld om maatregelen te kunnen nemen om de
veiligheid en kwaliteit te verbeteren. Het aantal fobo’s
(419) is afgenomen ten opzichte van 2020 (541).
Het helpt als er zoveel mogelijk hetzelfde gedacht en
gewerkt wordt bij het melden van fobo’s. Daarom
gaan we in 2022 opnieuw kijken of de werkwijze
duidelijk genoeg is en of locaties dit op dezelfde
manier toepassen. Uitgangspunt daarbij is dat een
fobo niet bedoeld is als ‘wijzende vinger’, maar vooral
gericht is op gezamenlijke verantwoordelijkheid en
het leren van situaties die (bijna) misgingen.

Agressie 89

Medicatie 290
0,25% van het
totaal aantal
verstrekkingen

Minder medicatiefouten

14
14

Stemmen
en.
Op 17 maart mochten we stemm
Voor de Tweede Kamer.
k.
moeilij
Dat is best
We kregen uitleg van Jelmar en Ellen.
Met een hapje erbij.

naartoe.
Jelmar en Ellen konden niet overal
Alle locaties kregen post.
Met kranten over het stemmen.
En uitleg op papier.
gestemd!
We hopen dat veel cliënten hebben

Het aantal medicatiefoutmeldingen is afgenomen met
ongeveer 20%. Deze afname hangt samen met de
introductie van de nCare app. De app voorkomt niet
dat er nog medicatiefouten worden gemaakt, maar
vermindert deze wel. 2021 was het eerste volle jaar dat
de meeste locaties van Prezzent werken met nCare.
De cijfers laten een positief beeld zien. Natuurlijk
blijven we alert op nog minder medicatiefouten. Gaat
het toch een keer fout, dan vragen we de medewerkers met klem om een fobo in te vullen. Beter één te
veel gemeld dan één te weinig. Zo houden we
overzicht, kunnen we leren van onze fouten en blijven
we werken aan nog betere ondersteuning.

an
Informatie avond op de Händella

Muziek maken
Jelmar en Ellen maken muziek!
instrumenten.
We hebben een doos vol met leuk
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interview

Caseload werken

Charlotte over caseload werken

In de ambulante ondersteuning wordt steeds meer volgens
caseload gewerkt. Dat wil zeggen dat de ondersteuners niet meer
via een vast rooster werken, maar op vraag of urgentie van de
cliënten. Op die manier kunnen we sneller en flexibeler inspelen
op ondersteuningsvragen, krijgen medewerkers meer vrijheid in
het organiseren van hun werkzaamheden en komen vraag en
aanbod beter samen. Voor enkele teams is het nog lastig om
het werk volledig zo in te richten, met name bij cliënten die veel
uren ondersteuning op vaste momenten per week krijgen.
Maar ook hier krijgt het steeds meer vorm. In 2022 volgt een
eerste evaluatie in de teams over deze werkwijze.

‘Meer zicht op het
leven van de cliënt’
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BOUWSTEEN 2 Wat vinden cliënten?
Onderzoek naar cliëntervaringen

Charlotte Janson, persoonlijk ondersteuner bij
Ambulant Zaltbommel, is groot voorstander
van werken volgens caseload. Zij heeft dit ook
aangegeven in de gesprekken rondom het
functiehuis. “Elk team heeft de vrijheid om
hiervoor te kiezen. In mijn subteam zien we er
vooral de voordelen van: kortere lijnen, flexibiliteit,
meer regie, een betere werk-privébalans en,
heel belangrijk, meer vaste gezichten voor de
cliënten. Eerder werkten we met een rooster:
wij maakten een dienstindeling en werden
ingeroosterd door de planner. Nu maken we
de dienstindeling in overleg met cliënten en de
mogelijkheden van het team en verdelen de
diensten. We zijn nog zoekende naar de meest
praktische vorm. Idealiter werken we straks in
een ‘koppeltje’ van een persoonlijk ondersteuner
en een ondersteuner per cliënt. Je hebt dan meer
zicht op het leven en de ontwikkeling van de
cliënt, en zowel de cliënt als de medewerker hoeft
niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Heeft
‘jouw’ cliënt een afspraak bij een instantie, dan
kun je je dienst daarop afstemmen. Of andersom.

Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijker.
Je plant je eigen afspraken in. Evengoed is het
van belang om af en toe afspraken met cliënten
te wisselen met collega’s om een blinde vlek
te voorkomen. Zo blijf je gebruikmaken van
elkaars kennis en behoud je het teamgevoel. En
bij vakanties of ziekte kun je elkaar vervangen.
Verder is het naar mijn mening goed om bij
nieuwe cliënten te bekijken wie bij wie past, qua
kwaliteiten van de medewerker, de zorgzwaarte
en natuurlijk de klik.”

Uitvoering Wet Zorg en Dwang

Cliëntvertrouwenspersonen

Prezzent en Syndion werken samen rondom de uitvoering van de Wet Zorg
en Dwang (Wzd). Het team van Wzd-functionarissen analyseerde de manier
waarop we met deze wet omgaan. In 2021 werd er voor Prezzent één
beoordeling van een onvoorziene maatregel aangevraagd. Ondersteuners
en gedragskundigen hebben in 2021 advies ingewonnen bij de Wzdfunctionarissen om te bepalen wat er wel of niet onder de wet valt, maar
zorgverantwoordelijken moeten hierin nog verder worden toegerust.

Soms hebben cliënten een probleem, vraag,
wens of klacht waarover zij liever niet met de
begeleiding of hun familie praten. Voorheen had
Prezzent een eigen cliëntvertrouwenspersoon.
Om de onafhankelijkheid te waarborgen is in
2020 landelijk besloten dat cliëntvertrouwenspersonen gedetacheerd worden vanuit de
zorgkantoren. Normaal gesproken zijn er twee
vertrouwenspersonen voor de cliënten met een
Wlz-indicatie. Een van hen is per 1 januari 2022
gestopt met haar werkzaamheden; er wordt
gezocht naar vervanging. Ook cliënten met een
Wmo-indicatie kunnen met vragen terecht bij
de vertrouwenspersoon, zij zorgt dan voor een
warme overdracht naar de juiste medewerker
bij de betreffende gemeente.
De cliëntvertrouwenspersoon verzorgt in
februari/maart een jaarrapport en bespreekt
dit vóór 1 april met de bestuurder van Prezzent.
We hebben de cijfers daarom nog niet paraat.
Toen het in 2021 weer mogelijk was om locaties

We onderzoeken hoe de Wzd op de werkvloer leeft en welke verbeteringen
nodig zijn. Het nieuwe ECD zal ons beter gaan ondersteunen dan het
huidige systeem. Een aantal zaken moet en kan beter: (meer) aandacht voor
de rol en verantwoordelijkheden van de Wzd-functionarissen, scholing van
de teams, invoering van het Wzd-stappenplan, samenwerking met de
Ethische Commissie en de Cliëntvertrouwenspersoon en meer aandacht
voor wilsbekwaamheidstoetsing.
In 2022 gaan we naar de noodzaak en alternatieven van locatiebrede
maatregelen kijken, zoals bijvoorbeeld afgesloten deuren. Ook brengen we
in kaart hoeveel cliënten psychofarmaca gebruiken en hoe we het gebruik
kunnen evalueren met de voorschrijvers. De Centrale Cliëntenraad wordt
structureel betrokken bij zaken rondom de Wzd. Hierover zijn ook al
afspraken gemaakt.

Hallo, ik ben Tessa!

06-30 37879 3
tessaverlaan@zorgbelangcvp.nl

Is er iets wat je wil
maar niet mag?
Is er iets wat je moet
maar niet wil?
Word je beperkt in jouw vrijheid,
klacht?
en heb je hierover een vraag of een
nvertrouwenspersoon.
Dan ben ik er voor jou. Ik ben cliënte
Ik luister naar je. Ik sta aan jouw kant.
.
Samen kijken we hoe ik je kan helpen

te bezoeken hebben de vertrouwenspersonen
een kennismakingsrondje gemaakt. Daarbij
gaven zij uitleg over hun rol, over persoonlijke
rechten en vrijheid van cliënten en over de Wet
Zorg en Dwang. Zij gaven terug dat zij veel
openheid in onze organisatie ervaren.

Omgaan met agressie
Het aantal agressiemeldingen is fors gedaald (afname van 41%). Deels is dit te verklaren doordat
we voor een aantal cliënten een woonplek hebben gevonden die beter past bij hun zorgvraag.
Verder hebben we in 2020 het agressiebeleid herschreven, waarbij veel aandacht is voor preventie
en het voorkomen van ongewenst gedrag. De basishouding van de medewerkers is daarbij van
invloed: voelen medewerkers zich bekwaam en mentaal weerbaar? Kan de medewerker passend
aansluiten bij de beleving en behoeften van de cliënt?
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Werken met plezier
We willen graag dat onze medewerkers met
plezier werken en zich thuis voelen bij Prezzent.
Voor de meeste medewerkers geldt dat ook: ze
voelen zich, met name door de omvang van de
organisatie, gezien en gehoord en spreken dan
ook de wens uit dat Prezzent kleinschalig zal
blijven. Medewerkers zijn trots op de manier
waarop we, ook in turbulente periodes zoals
corona, met en voor elkaar zorgen dat de ondersteuning aan de cliënt geborgd blijft. De waardering van de cliënten en verwanten is een groot
compliment aan de medewerkers.
Met het geactualiseerde functiehuis en bijbehorende scholingsplan ondersteunen we medewerkers om hun functie zo goed mogelijk in te vullen
en werkzaamheden zo efficiënt en prettig mogelijk
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uit te voeren. We blijven structureel investeren in
de medewerkers vanuit drie doelen:
• nieuwe medewerkers willen graag bij Prezzent
werken
• medewerkers genieten van hun werk
• ze hebben er plezier in zich in het werk te blijven
ontwikkelen en verder te professionaliseren.
In nauwe afstemming met de Ondernemingsraad
is in 2021 het nieuwe functiehuis ingevoerd voor
medewerkers in het primaire proces, dus de
ondersteuning rondom de cliënten. In 2022
volgen de kantoor- en overige functies, zoals het
secretariaat, cliëntbureau, de coach cliëntenraden,
gedragskundigen, huishoudelijke dienst en koks.
Het proces, met inspraak van alle betrokkenen,
zal op dezelfde manier verlopen.

Op zoek naar
(eigen)wijze
medewerkers

Genoeg te doen voor HR-adviseur

interview

‘Iedereen op de juiste plek’
Sabrina Veldhuizen is onze HR-adviseur en heeft daarmee – in deze roerige tijden van een
krappe arbeidsmarkt én een pandemie - flink wat op haar bordje. Maar dat is haar wel
toevertrouwd.
Een van de grootste trajecten van de afgelopen jaren was de totstandkoming van het
nieuwe functiehuis. En dat was nodig ook,
volgens Sabrina. “De oude functieomschrijvingen dateerden uit 2009 en kwamen niet
meer overeen met de praktijk van vandaag.
Met afvaardigingen uit alle functiegroepen
zijn de beschrijvingen aangepast, waarbij we
natuurlijk ook keken naar de toekomst: wat
komt er op ons af en wat vraagt dat van ons?
Vanaf de eerste letter op papier heeft iedereen
de ruimte gekregen om er iets van te vinden
en over te zeggen. Zo gaven de cliënten aan
dat de begeleiders voortaan ondersteuners
moeten heten. Dat advies hebben we uiteraard
overgenomen. Het nieuwe functiehuis is
echt in gezamenlijkheid tot stand gekomen.
Op z’n Prezzents.”

Leren moet ook leuk zijn
Passend bij het functiehuis is een uitgebreid
scholingsplan opgesteld. Onder begeleiding
van een bureau en uiteraard ook weer met
input van de medewerkers. “Het scholings
programma is niet alleen bedoeld voor
medewerkers in een nieuwe functie. We willen
dat alle medewerkers stappen kunnen maken

in professionalisering en ook in samenwerking: hoe haal je met elkaar het beste uit je
team? In verband met de coronabeperkingen
konden we pas in oktober starten met de
eerste fysieke bijeenkomsten. Het aanbod is
aantrekkelijk en divers, want leren moet ook
leuk zijn.”

(Eigen)wijze medewerker
De huidige arbeidsmarkt is natuurlijk een
flinke uitdaging, voor alle sectoren en zeker
ook voor de zorg. “Gelukkig zien we het aantal
sollicitaties weer wat toenemen. Kandidaten
geven geregeld aan dat een kleinschalige
organisatie met korte lijnen hen aanspreekt.
Het is dus heel belangrijk dat we dat nog
beter uitdragen én ook waarmaken, daarmee
kunnen we ons onderscheiden. Verder werken
we samen met scholen om leerlingen te
enthousiasmeren voor de zorg en hopen we
meer mensen aan te trekken via zij-instroom.
Afgelopen jaar bedachten we de ‘(eigen)wijze
medewerker’, waarmee we zij-instromers
omscholing en begeleiding op maat willen
bieden, passend bij hun leeftijd, ervaring,
affiniteit en talenten. In 2022 werken we dit
verder uit.”

Preventie werkt
Samen met preventiecoach Linda Ouwens,
probeert Sabrina de medewerkers fit en op de
been te houden. Ondanks corona, de krappe
arbeidsmarkt en (mede daardoor) de hoge
werkdruk zien we een dalende trend in het
ziekteverzuim. Sabrina: “Dat is deels te danken
aan onze preventieve inzet. We hebben veel
oog voor de werk-privé balans en proberen
zo uitval te voorkomen. We hebben drie
planners, die dankzij hun kennis en inzet tot
gezonde roosters komen. En als iemand er

even doorheen zit vanwege een verstoorde
werk-privé balans, dan bekijken we of er
tijdelijk aangepaste werkzaamheden mogelijk
zijn. Ik denk dat het nieuwe functiehuis ook
helpt: door meer duidelijkheid in verwachtingen en verantwoordelijkheden, zitten meer
medewerkers op de juiste plek.”
Dat klinkt als best veel. En hoe zit het met
jóuw werk-privé balans? Sabrina lacht: “Het is
wel veel ja, maar erg leuk om te zien wat we
allemaal bereiken, dat maakt veel goed!”
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Verzuim

Arbeidsmarkt

Afgelopen jaar hebben we, samen met de teams en regiomanagers, extra
aandacht gegeven aan het preventie- en verzuimbeleid. Het verzuim bij
Prezzent daalde ten opzichte van 2020 met ruim 2% ondanks veel corona
gevallen in het laatste trimester. Over heel 2021 bevindt het verzuim van
Prezzent zich onder het gemiddelde van de branche Gehandicaptenzorg.
In de laatste twee kwartalen behoorden we zelfs bij de beste 25% van
de branche.

Ook Prezzent worstelt met de grote krapte
op de arbeidsmarkt. Dit vraagt veel van onze
medewerkers. Door gezond roosteren en
preventieve inzet proberen we hier zo goed
mogelijk mee om te gaan. Nieuwe medewerkers werven vraagt in deze tijd om
creativiteit en een onderscheidend aanbod.
In de komende periode nemen we een
aantal initiatieven om als werkgever zo
aantrekkelijk mogelijk te worden en blijven,
voor zowel bestaande als potentieel nieuwe
medewerkers. In samenwerking met onder

Verbeterpunten
De meeste medewerkers geven aan graag door te gaan op de ingeslagen
weg. Dit geldt voor het werken vanuit de vragen van de cliënt, verder
professionaliseren en een kleine organisatie met korte lijnen blijven.
Een grote zorg is, zoals gezegd, de krapte op de arbeidsmarkt en het
minder makkelijk invullen van vacatures op bepaalde locaties. Verder is
het verminderen van de administratieve last en een efficiëntere inzet van
ICT een veel genoemde wens. De digitale transitie is ingezet in 2021 en zal
in de komende jaren verder uitgewerkt worden. Het digitaal vaardig(er)
maken van medewerkers heeft hierbij nadrukkelijk aandacht.
Zoals gezegd is het functiehuis met het scholingsprogramma een goede
stap geweest in het verder professionaliseren van medewerkers en teams.
Er is meer duidelijkheid in taak- en rolverdeling, meer rust in de teams en
roosters.
De balans tussen werk en privé heeft onze aandacht. Op een aantal locaties
wordt de werkdruk als (te) hoog ervaren. Dit heeft deels te maken met de
krapte op de arbeidsmarkt en de coronapandemie, maar moet ook structureel verbeteren. Daarnaast willen we met het ingezette vrijwilligersbeleid de
positie van vrijwilligers versterken.

28

3

BOUWSTEEN 3 Medewerkers leren en ontwikkelen
Zelfreflectie in teams

andere ROC Rivor laten we leerlingen (en
zij-instromers) op onze eigen wijze kennismaken met het ondersteunen van mensen
met een beperking, met de uitnodiging om
als leerling in te stromen in onze organisatie.
Ook onderzoeken we mogelijkheden om
taken en werkzaamheden zo efficiënt
mogelijk in te vullen, werken we aan
teamsamenwerking en -ontwikkeling, en
willen we ons onderscheiden op het gebied
van werk-privé balans.

[uit Het Lopend Vuurtje]
Op school
In Tiel is een school.
Het ROC Rivor.
Daar kun je leren om Onde
rsteuner te worden.
Om in de zorg te werken
zoals bij Prezzent.
We helpen de school door
te vertellen
wat wij belangrijk vinde
n.
En 'wij' dat zijn natuurlijk
cliënten.
Want cliënten weten zelf
het best wat ze
nodig hebben.
We hebben filmpjes gem
aakt
die in de les worden gebr
uikt.
Dorine, Aartje en Ron hebb
en verteld
wat zij willen van een Onde
rsteuner.
Door, Ron, Nanny en Ingri
d
hebben daarna een gastl
es gegeven
via de computer

En op 23 juni gingen we
naar de school toe.
We hebben met een klas
geknipt en geplakt.
Zo konden we laten zien
wie we zijn en wat
we belangrijk vinden.
Leerlingen konden vrag
en stellen over het
werk als Ondersteuner.
Dat was erg leuk!

[redactioneel Informatiemagazine Culemborg]

interview
Bianca zoekt de juiste matches

‘Mes snijdt aan
twee kanten’
Bianca van der Zouwen is vrijwilligerscoördinator voor Prezzent en Syndion.
Zij ondersteunt de vrijwilligers en de aandachtsfunctionarissen op de locaties.
“Ik spreek hen geregeld: hoe gaat het, wat heb je nodig, waar loop je tegenaan?
Ik zoek de juiste matches tussen cliënt en vrijwilliger en zorg er in het algemeen
voor dat vrijwilligers altijd op de agenda staan. Dat gaat heel goed bij Prezzent.
Vrijwilligers worden met open armen ontvangen en krijgen de waardering en
ondersteuning die ze verdienen. We hebben een stabiele en enthousiaste groep
mensen. Het mooiste is als het mes aan twee kanten snijdt: dat niet alleen de
cliënt ermee geholpen is, maar dat
het ook meerwaarde heeft voor de
vrijwilliger zelf. Bijvoorbeeld voor
iemand die een beetje eenzaam is,
of dat het helpt bij herstel na een
burn-out. We zien ook mensen
met een drukke commerciële
baan, die het fijn vinden om zich
daarnaast in te zetten voor mensen
die wat kwetsbaarder zijn. In het
allermooiste geval worden zij
zo enthousiast dat zij zich laten
omscholen tot zorgmedewerker!”

Scholing Meldcode
De ‘Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld’ is opgesteld om signalen
van huiselijk geweld tijdig op te vangen
en waar nodig vervolgstappen te nemen.
Voor Prezzent geldt het afwegingskader voor
pedagogen, therapeuten, sociaal werkers en
jeugd- en gezinsprofessionals. Hoewel we
hopen hier geen gebruik van te hoeven
maken, willen we dat onze medewerkers
goed op de hoogte zijn van het proces
rondom (relationele) veiligheid van de cliënt

en de Meldcode. Navraag in 2021 leerde dat
medewerkers weten dat ze hiervoor bij de
gedragskundige terecht kunnen, maar niet
altijd op de hoogte zijn van de Meldcode
en/of het bestaan van de Commissie SHK
(Seksuele Intimidatie, Huiselijk Geweld en/of
Kindermishandeling). Deze Commissie
bestaat uit medewerkers van Prezzent en
Syndion. In 2022 willen we een scholing
rondom de Meldcode verzorgen.

BedrijfsOpvangTeam (BOT)

In en uit dienst

Het BOT bestaat uit medewerkers van Prezzent
en Syndion die zijn geschoold om collegiale
opvang te bieden na een schokkende
gebeurtenis. Ze worden getraind om onafhankelijk en vertrouwelijk met verhalen om te
gaan. In 2021 is één melding bij het BOT
gedaan. Ook zijn managers getraind in de
cursus ‘Eerste opvang voor managers’ (Buijssen
Training en Educatie). Managers hebben
namelijk al eerder in het proces een taak in
de opvang van hun medewerkers na een
ingrijpende gebeurtenis.

In 2021 zijn er in totaal 23 medewerkers aangenomen en 35 uit
dienst gegaan. Er waren in totaal
46 vacatures door uitstroom van
medewerkers, interne doorstroom
en formatieruimte. Het aantal
vacatures heeft grotendeels te
maken met de huidige arbeidsmarkt, waardoor mensen eerder
van baan wisselen. Daarnaast
zijn tijdens de invoering van het
functiehuis vacatures niet extern
opengesteld om de eigen mede
werkers doorstroommogelijkheden
te bieden.
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Vrijwilligers, mantelzorgers en
verwanten/vertegenwoordigers
Prezzent mag rekenen op de inzet van vele vrijwilligers,
mantelzorgers en verwanten/vertegenwoordigers.
Daar zijn we heel blij mee. Hoe meer vrijwilligers,
hoe rijker het leven van de cliënten is. Zij zorgen voor
dat extra stukje aandacht en maken het ons mogelijk
om nog betere ondersteuning te bieden.
In het begin van de coronacrisis kregen we meerdere
aanmeldingen van mensen die vrijwilligerswerk wilden
doen. Helaas was dat door de maatregelen vaak niet
mogelijk. Inmiddels is die animo weer wat afgezwakt.
We werven vooral in het informele netwerk van
cliënten en medewerkers, in de buurt, via de website
en social media en bij welzijnsorganisaties.
In 2020 heeft Prezzent het vrijwilligersbeleid herzien,
onder andere met scholingsmogelijkheden en betere
Tuinkas
communicatie, dit beleid is in 2021 doorgezet.
In de
komende jaren (Meerjarenplan 2022-2026) gaan we
Op Willem de Zwijger
hebben we
ons nog meer inzetten om de vrijwilligers
eneenmanteltuinkas.
Er
staan
zorgers te behouden, nieuwe mensen te werven
en en in.
aardbeienplant
hun positie verder te verduidelijken.Iede
Het
doel
nog
reen
helpt is
mee
om ze water te
geven.
meer binding en betrokkenheid.
Dit keer mocht Piet de
aardbeien
water geven.

[uit Het Lopend Vuurtje]
Wandelclub
Vanaf begin augustus wand
elen we
weer in Zaltbommel met
vrijwilliger
Peter.
De hele wandelclub. Oude
rwets gezellig met
elkaar.
Het was heel gezellig!
Groetjes van de wandelclu
b
Huisschilder
De muren in het dienstence
ntrum waren toe aan
een nieuw kleurtje.
Rien is altijd schilder gewe
est.
Hij wilde dit klusje wel
doen.
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Een flinke klus voor Rien
.

Dag van de Ondersteuner
12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is de
jaarlijkse International Nurses Day. In Nederland bekend als
de Dag van de Zorg. Deze dag staat in het teken van
verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de
beroepstrots. Omdat we bij Prezzent niet meer spreken over
‘zorgen’, maar ‘ondersteunen’, zetten we onze ondersteuners
op onze eigenwijze Prezzent-manier op een andere dag in
het zonnetje. Op 1 september (de dag dat Stichting
Woonvormen in 2010 verder ging als Prezzent) vierden wij
in 2021 voor het eerst de Dag van de Ondersteuner en
ontvingen onze medewerkers een smakelijk kadootje.

Introductie nieuwe
medewerkers

Nieuw medewerkerstevredenheids
onderzoek in 2022

We willen graag dat nieuwe medewerkers
zich welkom voelen, goed ingewerkt
worden en ruimte krijgen om vragen te
stellen. Ook willen we graag tijdig (binnen
de proeftijd) in beeld krijgen of er wederzijdse tevredenheid is over het werken
bij Prezzent. In 2020 hebben we een
nieuwe vorm van introductie bedacht,
de ‘Prezzentatiedag’, een bijeenkomst voor
alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen
en stagiaires die in een kwartaal gestart zijn
bij Prezzent. Door coronabeperkingen is dit
nog niet van de grond gekomen. Dit zal in
2022 vorm krijgen.

Wij willen graag weten wat de ervaringen van onze
medewerkers zijn, zeker in de hectische afgelopen
periode, met corona, het nieuwe functiehuis, een grote
digitale transitie en het besluit om van ECD te gaan
wisselen. Daarom laten we tenminste eenmaal per drie
jaar een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door een
extern bureau. De vragen worden onder andere in
afstemming met de Ondernemingsraad vastgesteld.
We onderzoeken op dit moment welk extern bureau
het best aansluit bij onze organisatie en wanneer het
onderzoek in 2022 kan worden uitgevoerd.

Risico-inventarisatie en
Evaluatie (RI&E)
Corona is een nieuw risico. De Arbowet
schrijft dan ook voor dat de RI&E moet
worden aangepast. Yolanda Kruis van
Mijn Kennis heeft onze RI&E gecontroleerd en gekeken of er nog verbetering
mogelijk of nodig is. Haar bevindingen
zijn samengevat in een toetsingsrapport. Over het algemeen is alles in orde.
Er zijn goede maatregelen getroffen.

Teamreflectiegesprekken
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
vraagt specifiek naar onze bevindingen
uit teamreflecties. Uit gesprekken blijkt
dat er volop gereflecteerd wordt in de
dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij
overdrachten en in teamoverleggen.
Het is echter lastig om hier meer
structurele invulling aan te geven.
Wij willen hier in 2022 verder aandacht
aan besteden. Dit gaan we doen door
het evalueren van de tot op heden
ingezette reflecties. We hebben dit
opgenomen in het jaarplan 2022. In
2021 was er vanwege de coronabeperkingen weinig ruimte of mogelijkheid
voor live teamdagen. We hopen dat dit
in 2022 weer mogelijk is.

interview

Michel is zij-instromer

Helemaal op zijn plek
Michel Stams (38) is persoonlijk ondersteuner op woonlocatie De Ark. Hiervoor werkte hij
18 jaar in de kantoorinrichting. Tot hij wel ‘klaar was met die taaie mannenwereld’. In het
werk met de cliënten kan hij intens genieten van hun groei, van de grote én kleine successen.
“Ik speelde al langer met de gedachte om de
zorg in te gaan”, vertelt Michel. “Het sociale,
iets voor een ander kunnen betekenen. Ik
was niet bekend met de gehandicaptenzorg,
maar op aanraden van een vriendin ben ik bij
Prezzent gaan kijken. Ik ben er vol enthousiasme ingedoken en koos voor de opleiding
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg:
één dag in de week naar school, vier dagen
bij Prezzent als leerling-ondersteuner.”

Zo tof
“Dit jaar studeer ik af en afgelopen jaar ben ik
persoonlijk ondersteuner geworden. Officieel
kan dat nog niet, maar ze zien dat ik het in
me heb. Dat vind ik zo tof aan Prezzent: ze
kijken naar wat je in huis hebt als persoon.
Dat is het voordeel van een kleine organisatie, net als de korte lijnen: er is altijd iemand
om op terug te vallen. Ik word goed begeleid
en tegelijkertijd vrij gelaten in mijn ontwikkeling. De functie van persoonlijk ondersteuner
past me goed, ik vind het fijn om een wat
sturende rol te hebben. Wel zit ik nu meer op
kantoor, dat is wel jammer. Ik plan dan ook
bewust kantoorvrije dagen om me volledig
op de cliënten te richten.”

Frisse kijk
Hoe is het om als man in een ‘vrouwen
wereld’ te werken? “Ik zie daar echt een
kentering in. Op De Ark werken drie mannen
en ook op de opleiding is zeker 30% man.
Die diversiteit is goed, kan in bepaalde
situaties helpen en de bewoners waarderen
het.” Michel lacht: “Toen ik bijna vier jaar
geleden kennis ging maken op Thedinghsweert, stonden de mannelijke cliënten direct
om me heen: ‘Ja, een mán, jij moet blijven!’
Toch denk ik dat mijn ‘meerwaarde’ niet zit in
het man-zijn, maar vooral in het feit dat ik uit
een andere branche kom en daardoor soms
een andere, frisse kijk heb op de dingen.”

Omslag gemaakt
“We hebben echt een topteam op De Ark.
Oplossingsgericht werken en eigen regie
voor de cliënt is bij ons sterk verankerd,
daar spreken we elkaar ook op aan. Als de
deurbel gaat voor een van de bewoners
en een medewerker doet open, is er
gegarandeerd iemand die daar iets van zegt.
We hebben de omslag gemaakt van ‘zorgen
voor’ naar ‘zorgen dat’ en zien de cliënten
groeien. Bij de overdracht van een nieuwe

cliënt, een paar jaar geleden, kregen we
mee: hij kan niets zelfstandig, heeft overal
hulp bij nodig. Inmiddels doet hij alles zelf
en is hij zich aan het voorbereiden om
zelfstandig te gaan wonen. Ik ben zo enorm
trots op hem! Maar net zo mooi zijn de
kleine successen: dat je soms maanden aan
het graven bent om erachter te komen
waarom een cliënt iets niet wil, kan of durft.
Tot ineens het kwartje valt en hij of zij weer
een stapje verder komt. Daar kan ik intens
van genieten.”
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Hier gaan we aan werken
Oplossingsgericht werken

Hier zijn we trots op
We zijn enorm trots op hoe we met elkaar
opnieuw een lastig coronajaar hebben
doorstaan.
De cliënten lieten een grote flexibiliteit zien.
Zetten de schouders eronder, accepteerden steeds beter de teleurstellingen en
genoten des te meer van activiteiten en
ontmoetingen als het wel mogelijk was.
Onze medewerkers zetten opnieuw alles
op alles om de cliënten te ondersteunen
en daarnaast zelf op de been te blijven.

Zij kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar
en zijn samen trots dat de ondersteuning
aan de cliënten op peil blijft, ook onder deze
moeilijke omstandigheden. De creativiteit
en eensgezindheid maakt ons sterker dan
ooit. Dankzij hun niet aflatende inzet zien
we de cliënten steeds zelfstandiger worden
en hun eigen keuzes maken. Dát is waar we
het voor doen.
Net zo trots zijn we op de vele vrijwilligers,
mantelzorgers en verwanten/vertegenwoordigers op wie we steeds weer mogen
rekenen.
Het nieuwe functiehuis staat. We zijn blij
met de manier waarop dit tot stand is
gekomen en inmiddels ingevoerd. De eerste
ervaringen stemmen tot tevredenheid.
Tot slot zijn we gepast trots op het nieuwe
Meerjarenplan. Ondanks dat we elkaar
weinig live konden ontmoeten is ook deze
opdracht met veel creativiteit en flexibiliteit
van alle betrokkenen volbracht. We gaan de
komende vijf jaar tegemoet met een breed
gedragen plan en vol vertrouwen.
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De methodiek Oplossingsgericht werken
wordt zowel door de cliënten als medewerkers gewaardeerd. Cliënten geven
aan graag zoveel mogelijk zélf dingen
te proberen en pas ondersteuning te
krijgen wanneer ze daar zelf om vragen.
De medewerkers geven aan dat zij
behoefte hebben aan meer verdieping.
Hiervoor zijn acties ondernomen, zoals
het schrijven van eigen teamplannen,
blijvende scholing, meer ondersteuning
vanuit de werkgroep OGW en het werken
met nieuwe digitale middelen.

Digitalisering
Moderne digitale middelen spelen een
grote rol bij het organiseren van meer
zeggenschap van de cliënten en meer
betrokkenheid van de verwanten/
vertegenwoordigers. Daarnaast is het
verminderen van de administratieve last
en een efficiëntere inzet van ICT een veel
genoemde wens van medewerkers.
Met het project Samen Digitaal hebben we
hier stevig op ingezet. Afgelopen jaar zijn

we overgestapt naar Office 365,
de verwachting is dat dit het werken zal
vereenvoudigen. Daarnaast kijken we uit
naar het nieuwe ECD, dat in het derde
kwartaal van 2022 ingevoerd wordt.
Met het bijbehorende cliëntportaal Caren
krijgen de cliënten toegang tot en
zeggenschap over hun eigen ECD.

Cyclisch en methodisch werken
Dit thema blijft onze aandacht vragen.
Met name het cyclisch werken met de
Samenwerkingsovereenkomst kan en
moet beter. Om allerlei redenen blijkt het
in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig om
op een juiste en gestructureerde manier de
SWO actueel te houden. We zien dit in nog
sterkere mate op de werk- en dagbestedingslocaties. Hier willen we graag
verbetering of meer ondersteuning in
aanbrengen. Onder meer door de scholing
Cyclisch werken, betere afspraken over de
SWO-verantwoordelijkheid op de dagbesteding, en de overstap naar een nieuw en
handzamer ECD dat in het najaar van 2022
geïmplementeerd wordt.

Inspelen op veranderende
woonwensen
We streven ernaar dat cliënten zo lang zij
dat willen in hun eigen huis kunnen blijven
wonen, ook als zij ouder of meer beperkt

zijn. We blijven daarom inspelen
op veranderende woonwensen.
Bij (her)huisvestings- en onderhoudsplannen letten we hier specifiek op.
In ons huisvestingsbeleid is opgenomen
dat we bij alle woonvoorzieningen die we
ontwikkelen de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) toepassen, dit houdt
in dat woonlocaties zó gebouwd en
ingericht zijn dat bewoners, zo lang de
zorg- en ondersteuningsvraag dit toelaat,
op de locatie kunnen blijven wonen.
Daarnaast liggen er mogelijkheden in
samenwerking met de thuiszorg, maar ook
in het fit en vitaal houden van cliënten die
aan huis gebonden zijn.

Binden en boeien van
medewerkers
We willen dat onze medewerkers genieten
van hun werk. Dat ze er plezier in hebben
om zich te blijven ontwikkelen en verder
te professionaliseren. In 2021 is het nieuwe
functiehuis geïmplementeerd. We zien dat
taken en verantwoordelijkheden in de
ondersteuning duidelijker zijn en meer
rust geven; uiteraard blijven we hier alert
op. In 2022 gaan we ook de overige
functies herzien en de ondersteunende
diensten evalueren. Het nieuwe scholingsprogramma gaat medio 2022 van start,
dit is een belangrijke stap in het verder

en -ontwikkeling, en willen we ons
onderscheiden op het gebied van
werk-privé balans.

professionaliseren van medewerkers en
teams. Dit jaar zal bovendien een nieuw
medewerkerstevredenheidsonderzoek
plaatsvinden. Tegelijkertijd werken we aan
andere manieren om in gesprek te blijven
over tevredenheid. Op een aantal locaties
wordt de werkdruk als (te) hoog ervaren.
Dit heeft deels te maken met de krapte op
de arbeidsmarkt en de coronapandemie,
maar moet ook structureel verbeteren.

Arbeidsmarktproblematiek
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt veel
van onze medewerkers. Door gezond
roosteren en preventieve inzet proberen
we hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Nieuwe medewerkers werven vraagt in
deze tijd om creativiteit en een onderscheidend aanbod. In de komende periode
nemen we een aantal initiatieven om als
werkgever zo aantrekkelijk mogelijk te
worden en blijven, voor zowel bestaande
als potentieel nieuwe medewerkers,
leerlingen en zij-instromers. Ook onder
zoeken we mogelijkheden om taken en
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in te
vullen, werken we aan teamsamenwerking

Vrijwilligers, mantelzorgers en
verwanten/vertegenwoordigers
We zijn blij met de inzet van de vele
vrijwilligers, mantelzorgers en verwanten/
vertegenwoordigers. In 2020 heeft Prezzent
het vrijwilligersbeleid herzien, onder
andere met scholingsmogelijkheden
en betere communicatie, dit beleid is in
2021 doorgezet. In de komende jaren
(Meerjarenplan 2022-2026) gaan we ons
nog meer inzetten om de vrijwilligers en
mantelzorgers te behouden, nieuwe
mensen te werven en hun positie verder
te verduidelijken. Het doel is nog meer
binding en betrokkenheid.

Communicatie
Met een nieuw communicatieplan gaan
we dit jaar werken aan meer eenheid en
continuïteit in onze in- en externe communicatie en nog meer naamsbekendheid in
de regio. Niet in de laatste plaats om
nieuwe medewerkers te werven. Naast het
nieuwe plan verwachten we dat ook de
nieuwe digitale middelen een positieve
bijdrage leveren aan de communicatie
binnen de organisatie en met de wereld
om ons heen.
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Reflectie en visitatie
Reflectie Ondernemingsraad
In februari 2021 is het functiehuis in het primaire
proces ingevoerd. Een aantal functies staat nog
op de planning om besproken te worden. Er is een
start gemaakt met de scholing ten behoeve van het
functiehuis. Hierdoor krijgen medewerkers de kans
om in hun nieuwe functies te groeien.
De ondernemingsraad hoopt dat Prezzent
met het nieuwe functiehuis, een nieuw
medewerkerstevredenheidsonderzoek en het
voeren van jaargesprekken het ziekteverzuim kan

verminderen en het werkplezier kan verhogen.
Het coronavirus had in 2021 op veel zaken
invloed. Zo zijn er de afgelopen twee jaren geen
achterbanbijeenkomsten geweest. Wij hopen
deze in 2022 weer te kunnen organiseren. De
ondernemingsraad heeft in 2021 een nieuwe
samenstelling gekregen: er zijn twee nieuwe leden bij
gekomen en er is een nieuwe voorzitter gekozen. De
samenwerking binnen Prezzent met onder anderen
de bestuurder en HR-adviseur verloopt constructief.

Reflectie Centrale Cliëntenraad
Het kwaliteitsrapport is met de Centrale Cliëntenraad besproken. Het rapport ziet er mooi uit en laat zien
waar we met elkaar mee bezig geweest zijn in 2021. We zien veel onderwerpen terug die we in de
cliëntenraden besproken hebben.
Het was weer een bijzonder jaar met corona. Toch zijn er veel goede dingen gebeurd. De opening van De Ark
is daar een voorbeeld van. Cliënten, familie en vertegenwoordigers hebben in de CCR veel digitaal vergaderd.
Gelukkig ging dat goed. We zijn daar trots op. Zo dacht de CCR mee over het nieuwe meerjarenbeleid voor
de komende vijf jaar. De CCR is blij met de manier waarop Prezzent te werk gaat. Het geeft veel vertrouwen
in de toekomst.
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Visitatiebijeenkomst in 2022
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt ons om eens in
de twee jaar een bijeenkomst te organiseren met een extern
visitatieteam, bijvoorbeeld van een andere zorginstelling of
de gemeente. Tijdens de laatste visitatiebijeenkomst in 2019
voerden de genodigden waardevolle, persoonlijke gesprekken
met onze cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en
medewerkers. Bovendien bezochten zij een woon- en een
dagbestedingslocatie. Helaas was een dergelijk programma in de
afgelopen twee jaar door de coronabeperkingen niet mogelijk.
We vertrouwen erop dat we deze bijeenkomst in 2022 weer
als vanouds kunnen organiseren. We vinden het immers heel
belangrijk om hun mening te horen en hiervan te leren.

Kwaliteitsrapport 2021 Samenvatting

WONEN/WLZ
• 9 locaties
• 134 cliënten

AMBULANTE BEGELEIDING/WMO
• 6 gemeenten
• 107 cliënten

WERK & DAGBESTEDING

Hier zijn we trots op

Dit kan nog beter

• We hebben het samen weer goed gedaan in dit
tweede coronajaar
• We bedachten samen oplossingen
• De medewerkers ondersteunen ons goed
• De medewerkers zorgen ook goed voor elkaar,
ze zijn echt een team
• We hadden ondanks corona een fijne zomer vol
uitstapjes
• Alle leuke activiteiten en de nieuwe dagbesteding
• Vrijwilligerswerk in de dorpen om ons heen
• De opleiding groenbeheer
• Onze fijne, zelfstandige woningen
• We hebben een nieuw cliëntportaal gekozen om
nog meer zelf te beslissen
• We dachten mee over het Meerjarenplan en het
nieuwe ECD
• De cliëntenraden konden via de computer
vergaderen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen praten over de afspraken in de SWO
De verwanten goed op de hoogte houden
Contact tussen de woon- en werklocaties
Dat je zo lang mogelijk in je eigen huis kan blijven
wonen
In het cliëntportaal kunnen zien wat medewerkers
over cliënten rapporteren
Dat medewerkers nog meer oplossingsgericht
werken
Dat medewerkers goed volgens de SWO-stappen
werken
Dat medewerkers op tijd op afspraken komen
Dat er genoeg mensen bij Prezzent willen werken

Culemborg

Buren
Neder-Betuwe

• 4 locaties
• 84 cliënten
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Zaltbommel
Maasdriel
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