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Syndion ondersteunt mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking: 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen. 

We ondersteunen op het gebied van 
wonen, werken, opvoeding, onderwijs en 
dagbesteding.

Dit is het Kwaliteitsrapport 2021 van 
Syndion. Dit kwaliteitsrapport wordt 
digitaal verspreid onder vrijwilligers, 
medewerkers, cliënten en relaties  
van Syndion.

Redactieadres:
  SynVol 

Postbus 3012 
4200 EA Gorinchem

 marketing@syndion.nl

Samenstelling:
Gea van der Laan en Ilse Corten, 
beleidsmedewerkers kwaliteit bij Syndion.

In samenwerking met:
Afdeling Marketing en Communicatie, 
Fresh Lemon, Sonja Bron Fotografie  
en Arjan van der Linden. 

Druk: 
Grootsgedrukt, 
Goudriaan 
Gedrukt op 
FSC-papier.

Op de voorkant:
Diana en Rens 

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?  
Neem contact op met het cliëntservicebureau,  
tel.: 0183-651155, e-mail: clientservicebureau@syndion.nl

Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand 
over praten? Er zijn vertrouwenspersonen voor 
cliënten en ouders: Nazma van Belle (locaties rondom 
Dordrecht), tel.: 06-57208528, e-mail: nazmavanbelle@
zorgbelangcvp.nl en Esther Meppelink (locaties rondom 
Gorinchem en Leerdam), tel.: 06-51912129, e-mail: 
esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl 

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen. 
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt 
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze 
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,  
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl 

In dit rapport zijn er artikelen, ervaringen en uitspraken 
van mensen binnen de organisatie opgenomen. Onder 
meer afkomstig uit eerdere Synvol-uitgaven (magazine 
voor cliënten), medewerkersnieuwsbrieven, de 
website, RAAK (het intranet van Syndion), jaarplannen 
en  kwartaalrapportages. Hierdoor wordt het rapport 
herkenbaar en eigen voor cliënten, verwanten, 
medewerkers en andere betrokkenen. En het geeft 
‘buitenstaanders’ hopelijk een goed beeld van Syndion.  
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Wil je meer informatie over Syndion? 
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op: 

Samen voor Syndion 
Kijk op www.samenvoorsyndion.nl

Laat op Zorgkaart Nederland je waardering  
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Ga naar zorgkaart Nederland

facebook.com/syndionzorg

@syndion

linkedin.com/company/syndion

@syndion_ondersteuning 

 2  SynVol    SynVol  3  

http://www.syndion.nl
http://www.samenvoorsyndion.nl
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten-syndion-gorinchem-10001537
http://facebook.com/syndionzorg
https://twitter.com/syndion
https://www.linkedin.com/company/syndion/


   SynVol  5  4  SynVol

Voorwoord
Dit is het vijfde kwaliteitsrapport van Syndion. In het 
Kwaliteitsrapport 2021 laten we zien wat er goed gaat 
in de dienstverlening van Syndion en wat er beter kan.
 
Voor de leesbaarheid hebben wij in dit rapport de drie 
bouwstenen uit het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ 
als kapstok gebruikt. De informatie die we zo verzameld 
hebben, hebben we vervolgens aangevuld met feiten, 
cijfers en verhalen van cliënten en medewerkers. 

Het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ is een lijst met 
afspraken over wat goede zorg is. De drie bouwstenen 
uit het kwaliteitskader zijn:
 
Bouwsteen 1: de zorg voor onze cliënten
Bouwsteen 2: wat vinden onze cliënten
Bouwsteen 3: leren en ontwikkelen

 
Aan het begin van elk hoofdstuk blikken we terug op  
het Kwaliteitsrapport 2020. Zijn de punten waarvan we  
in 2020 vonden dat ze beter konden ook echt verbeterd 
in 2021? Vervolgens laten we zien waar we nu staan. 

In 2021 hebben we veel gedaan waar we trots op zijn.  
Er zijn ook zaken die we in 2022 beter willen aanpakken. 
In de samenvatting op pagina 6 is in eenvoudige taal 
te lezen waar we trots op zijn en wat we in 2022 beter 
willen gaan doen. Ook geven we aan met welke punten 
we als eerste aan de slag gaan.

Het Kwaliteitsrapport 2021 is besproken met de Centrale 
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van 
Toezicht. De reflecties van de Centrale Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad en de Bestuurder vind je achterin dit 
rapport. Hierin geven zij aan of zij de inzichten delen en 
welke verbeteringen zij voorstellen. 

Op 11 mei heeft er een visitatie plaatsgevonden.  
Bij zo’n visitatie kijken (externe) deskundigen hoe het 
met onze zorgorganisatie gaat. Ze praten bijvoorbeeld 
met medewerkers. Maar ook met bestuursleden en leden 
van de cliëntenraad. Het verslag van de visitatie is ook 
opgenomen in dit rapport. 

Het Kwaliteitsrapport 2021 verschijnt digitaal. Sommige 
onderdelen in dit rapport zijn interactief. Dat betekent 
dat er achter een aantal afbeeldingen in dit rapport meer 
informatie, zoals bijvoorbeeld een filmpje, een animatie 
of een interview, schuilt. Je herkent deze interactieve 
afbeeldingen aan dit symbool: 

We wensen je veel leesplezier!

Strategisch meerjarenbeleid
2021-2025

   SynVol  5  

Met lef de toekomst in. Dat is de titel van het strategisch 
meerjarenbeleidsplan 2021-2025 dat Syndion in 2021 
presenteerde. In een meerjarenbeleidsplan schrijft 
Syndion op wat zij de komende vijf jaren gaat doen.

Syndion staat de komende jaren voor een flinke 
uitdaging. De complexiteit van zorg neemt toe,  
er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en  
de budgetten staan onder druk. De komende jaren  
haalt Syndion alles uit de kast om kansenongelijkheid 
voor mensen met een beperking tegen te gaan.

Cliënten en medewerkers voelen zich thuis bij  
de kernwaarden en de cultuur van Syndion. Ze staan 
achter het brede aanbod van zorg en ondersteuning, 
midden in de samenleving. De medewerkers binnen 
Syndion werken meer dan voorheen met digitale 
toepassingen. Ook wil Syndion zich verder ontwikkelen 
op het gebied van expertise en deskundigheid. 

Deze ambitieuze plannen heeft Syndion vertaald  
naar vier speerpunten: 
· De zorg blijft kleinschalig georganiseerd.
·  Syndion blijft breed actief in de ondersteuning  
en zorg aan mensen met een beperking. 

· Syndion heeft in 2025 de digitale transitie gerealiseerd.
·  In 2025 heeft Syndion voldoende geschoolde, 
vakbekwame en tevreden medewerkers.

De kernwaarden van Syndion, Zeggenschap. Verbindend. 
Maatwerk met lef, blijven heel belangrijk voor Syndion. 
De kernwaarden Zeggenschap en Maatwerk met lef 
krijgen de komende 5 jaar extra aandacht. Een vorm  
van strijdlust om zaken anders te doen dan gebruikelijk 
is al diep geworteld in de organisatie. Deze vorm van lef 
wil Syndion koesteren en aanmoedigen. Want de manier 
waarop Syndion zorg aan mensen met een beperking 
geeft, is uniek.

Meerjarenbeleidsplan courant
Het is voor cliënten, verwanten en medewerkers  
van Syndion belangrijk om te weten wat er in  
het meerjarenbeleidsplan staat. Daarom werd er 
in 2021 een speciale meerjarenbeleidsplan courant 
uitgeven door Syndion. Deze krant werd verspreid 
onder cliënten, verwanten en medewerkers. Ook 
externe relaties ontvingen deze krant. Naast de krant 
werden er praatplaten gemaakt die naar de locaties 
werden gestuurd. Op deze praatplaten wordt het 
meerjarenbeleidsplan in eenvoudige taal en met 
illustraties afgebeeld. Zo maken we onze plannen 
begrijpelijk voor onze cliënten.

https://www.syndion.nl/files/9516/3367/8400/2021-01-14_MJB-krant_-_okt.pdf
https://vimeo.com/405804629
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Samenvatting 
kwaliteitsrapport 

In 2021 hebben we veel gedaan waar we trots op zijn.  Er zijn ook zaken die we in 2022 beter willen gaan doen.  
In deze samenvatting is per hoofdstuk te lezen waar we trots op zijn en wat we in 2022 willen verbeteren.  
Ook geven we aan waar we in 2022 mee aan de slag gaan.

Hier zijn we trots op
•  We hebben een nieuw meerjarenbeleidsplan 

geschreven. 
•  We zijn trots op hoe cliënten met alle corona-

maatregelen omgaan. En trots op hoe we met 
elkaar de zorg aan cliënten zijn blijven geven. 

•  We zijn trots op de inzet van het coronavirus 
crisisteam dat ons door de crisis heen heeft 
geholpen met hulp en informatie.

Dit gaan we in 2022 doen
•  We gaan het meerjarenbeleidplan vertalen naar 

jaarlijkse speerpunten. Samen gaan we werken 
aan de speerpunten zodat we over 5 jaar onze 
doelen hebben bereikt. 

Bouwsteen 1: 
De zorg voor onze cliënten
Het zorgproces rondom de individuele cliënt

Hier zijn we trots op:
•  We hebben een nieuwe digitale 

werkomgeving. We werken nu prettiger  
en efficiënter met Microsoft 365.

•  We hebben een nieuw ECD en cliëntportaal 
gekozen.

•  We hebben een nieuwe visie op 
dagbesteding opgesteld. 

•  We werken hard aan een aantal nieuwbouw  
en verbouw projecten om 
toekomstbestendige woon- en werkplekken 
te maken voor onze cliënten. 

•  Dat we intern twee gedragsdeskundigen 
opleiden tot een orthopedagoog-generalist.

Hier zijn we minder trots op en gaan we 
verbeteren:
•  Het cyclisch werken in het ECD is niet overal 

op orde. We gaan eind 2022 starten met het 
nieuwe ECD. Ondersteuningsplannen worden 
korter en begrijpelijker voor cliënten. En het 
wordt voor medewerkers makkelijker om 
mee  
te werken. 

•  Het clientportaal hebben we nog niet 
verbeterd omdat we hebben gekozen om 
over te stappen op een nieuw clientportaal. 

•  De cliënt heeft nog niet in elke regio genoeg 
keuze om op een fijne plek te wonen en 
te werken. We gaan een huisvestingsplan 
maken waarin we schrijven wat er nodig is 
aan nieuwbouw of verbouw passend bij de 
woon/werkprofielen.

•  Sommige cliënten wonen nu niet op een 
passende woonplek of werken niet op een 
passende werkplek. We hebben nog niet met 
al deze cliënten een gesprek gehad om te 
kijken naar een beter passende de woon- of 
werkplek. 

•  We doorlopen nog niet altijd alle stappen van 
het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd).  
We gaan het doorlopen van het Wzd 
stappenplan verbeteren. Na stap 1 krijgt 
het nog te weinig of niet tijdig vervolg. De 
functionarissen Wzd zullen in het komende 
halfjaar steekproefsgewijs bij verschillende 
maatregelen kijken of het proces goed gevolgd 
wordt. 

Hier gaan we in 2022 ook aan werken: 
•  We gaan de visie op dagbesteding uitwerken in 

concrete plannen voor de toekomst.  
Dit verbinden we aan de werkprofielen, zoals we 
dit bij wonen aan de woonprofielen koppelen.

•  We gaan met DAC Gorinchem verhuizen  
naar het nieuwe gebouw aan de Kennelweg.

•  De verbouwing van de Nicolaas Beetshof  
zal worden afgerond in 2022. Daarna kunnen  
er meer cliënten gebruik gaan maken  
van een locatie die qua woonprofiel beter  
aansluit bij hun ondersteuningsvraag.

•  In 2022 zullen we de 6 thema’s rond 
behandeling verder gaan uitwerken zodat we 
behandeling nog beter kunnen borgen binnen 
Syndion.

•  In 2022 hopen we dat meer locaties gebruik 
kunnen gaan maken van een elektronische 
toedienregistratie medicatie. 
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Bouwsteen 2: 
Wat vinden onze cliënten

Bouwsteen 3: 
Leren en Ontwikkelen

Onderzoek naar de ervaringen van cliënten Zelfreflectie in teams 

Hier zijn we trots op:
•  85% van de cliënten met wie de vragenlijst 

cliëntervaring is ingevuld heeft aangegeven 
tevreden te zijn over de ondersteuning/
begeleiding

•  We hebben met de cliëntenraden gesproken 
over de gevolgen van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ)

•  Voor  de (cluster)managers is  
een handreiking gemaakt over advies  
en instemmingsrecht.

•  Formulieren die bedoeld zijn om advies te 
vragen aan cliëntenraden en het besluit mede  
te delen zijn in eenvoudige taal uitgebracht.

Hier zijn we trots op:
•  Het is gelukt om vaker dezelfde invaller vanuit 

Fleksybel voor de locaties te regelen. 
•  We zijn gestart met roosterplanners. Ze 

ondersteunen de teams en taakhouders 
“Roosteren” op het gebied van het rooster.

•  We hebben aan de leerlingen en stagiaires 
gevraagd wat ze vinden van Syndion als 
leerbedrijf.  Gemiddeld krijgt Syndion het cijfer 
8,5 als leerbedrijf. 

•  De overgang naar het nieuwe werken met 
Office 365. En de digicoaches die teams hebben 
ondersteund bij de overgang.

•  Sinds augustus 2021 is het verzuim binnen 
Syndion gedaald tot onder dat van de branche 
en de regio.

Hier zijn we minder trots op en gaan we 
verbeteren:
•  Mede door corona hebben nog niet alle teams  

het eerste teamreflectiegesprek gehad. In 2022 
willen we dat alle teams het gesprek met de coach 
hebben gehad. 

•  Niet alle medewerkers die met cliënten werken,  
hebben de verplichte basistrainingen binnen 
Syndion gevolgd. Mede door corona lopen we 
hiermee achter. In 2022 en 2023 willen we die 
achterstand wegwerken.

Hier zijn we minder trots op en gaan we verbeteren:
•  Niet op alle locaties worden de cliëntervarings-

gesprekken gehouden. Dat moet dus beter. In 2022 
kunnen de cliënten en ouders/verwanten de vragenlijst 
al voor het ondersteuningsplan gesprek in  
het cliëntervaring zien en invullen. 

•  We hebben een nieuwe brochure gemaakt  
(in begrijpelijke taal) over cliëntmedezeggenschap. 
Deze is alleen nog niet verspreid onder de cliënten.  
Dit gaan we in 2022 doen.

Hier gaan we in 2022 ook aan werken:
•  We gaan een plan maken hoe we binnen Syndion  

“het inzetten van ervaringen” (ervaringsdeskundigen) 
vorm kunnen geven.

•  Er komen nieuwe medezeggenschapsregelingen.  
Deze worden in 2022 verspreid.

Hier gaan we in 2022 ook aan werken: 
•  In 2022 gaat we met alle teams in gesprek  

over verzuim en inzetbaarheid. 
•  In 2022 hebben we de ambitie om voor  

de ‘specifieke doelgroepen’, zoals bijvoorbeeld 
EVMB, meer bevoegde en bekwame Fleksybellers 
beschikbaar te hebben. 

•  We gaan meer leerlingen opleiden binnen Syndion.
•  Teams gaan de training grondhouding volgen. 
•  In 2022 start er een verdiepende training “office 

365” voor locaties/teams die wordt gegeven door de 
digicoaches. 

•  De vrijwilligerscoördinator van Syndion gaat naar alle 
teams om het onderwerp vrijwilligers op de agenda 
te zetten. Samen met het team gaat ze kijken wat 
er goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Ze 
gaat met teams bespreken hoe ze vrijwilligers zich 
meer welkom kunnen laten voelen en hoe ze de 
vrijwilligers beter kunnen ondersteunen.

8  SynVol    SynVol  9  
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Net als in 2020 speelde de coronapandemie 
in 2021 een grote rol in het leven van onze 
cliënten en medewerkers. In onze dienstverlening 
moesten we ook in 2021, net als iedereen, 
rekening houden met lockdowns, maatregelen en 
beperkingen. Besmettingen liepen op. Dit zorgde 
voor onzekerheid en spanning bij cliënten en 
medewerkers. Door de quarantaineregels zat  
veel personeel noodgedwongen thuis. Dit maakte 
het lastig om werkroosters ingevuld te krijgen. 

Door corona en de maatregelen en beperkingen 
die daarbij hoorden, werden gesprekken, 
vergaderingen, opleidingen en trainingen in 
2021 verplaatst. Waar mogelijk vonden deze 
bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal plaats. 
Sommige bijeenkomsten of trainingen 
konden niet doorgaan. Zo zijn in 2021 niet
 alle teamreflectiegesprekken gehouden.  
De bijeenkomsten verzuim zijn verschoven  
naar 2022. En niet overal zijn 
ontruimingsoefeningen gehouden. 

Dankzij de digitale verbeteringen, waar Syndion 
in 2021 een begin mee heeft gemaakt, werd 
digitaal vergaderen via Microsoft Teams een stuk 
eenvoudiger. Daarom blijven we ook na corona 
waar mogelijk digitaal vergaderen en overleggen. 
In tegenstelling tot 2020 mocht de dagbesteding 
in 2021 wel open blijven tijdens de lockdowns. 

Cliënten mochten tot en met juni 2021 wel maar 
één dagbestedingsplek bezoeken. Dit om het 
verspreiden van het coronavirus zoveel mogelijk 
beperken. Deze maatregel had lege plekken 
binnen de dagbesteding tot gevolg. Lege plekken 
werden ook veroorzaakt doordat cliënten die bij 
een andere organisatie dan Syndion wonen op 
hun woonlocatie dagbesteding kregen en dus  
niet naar de Syndion locatie kwamen.

In 2021 werd er gestart met het vaccineren 
van mensen tegen het coronavirus. De eerste 
uitnodigingsbrieven voor vaccinatie werden in 
februari naar onze medewerkers verstuurd.  
Eind februari werden de eerste cliënten 
gevaccineerd. Doordat steeds meer mensen waren 
gevaccineerd en de ziekenhuisopnames minder 
werden, konden de maatregelen stapje voor 
stapje worden versoepeld. In september liepen 
de besmettingen echter weer op. Er volgde een 
strenge lockdown. De boostervaccinatiecampagne 
kwam moeizaam van de grond. Dit vereiste grote 
inspanningen van alle betrokkenen. Uiteindelijk is 
het ons gelukt om iedereen die dat wilde voor  
het einde van het jaar een boosterprik te geven. 

TERUGBLIK CORONAJAAR 2021

Bericht van het Coronavirus crisisteam 

We hebben een pittige periode achter  

de rug. Corona heeft veel leed veroorzaakt 

en de wereld, het leven en het werken 

voorgoed veranderd.

Maar het heeft ons gelukkig ook goede 

dingen gebracht, we kijken meer naar 

elkaar om en genieten meer van de kleine 

dingen.

16 juni 2021

Ook is er nog meer waardering voor  

de zorgmedewerkers gekomen. 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen 

… wij zijn super trots op jullie!!

 
Met vriendelijke groet,

Corona Crisisteam
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Bij Syndion werken cliënten, hun vertegenwoordigers en 
begeleiders samen aan de ontwikkeling van de cliënt. Op 
vaste momenten beoordelen we of de ondersteuning die 
wij bieden nog passend is bij de vraag van de cliënt. Dit 
noemen we Cyclisch werken. Wij stellen de begeleiding 
die we bieden continu bij. We maken hierbij gebruik 
van de methode ‘Cyclisch werken met het elektronisch 
cliëntdossier’. Cyclisch werken is het doel, het ECD het 
middel om hierin te ondersteunen. Huidige medewerkers 
zijn hierin getraind, nieuwe medewerkers ontvangen 
hierin scholing tijdens het introductieprogramma. 

Uit de interne auditgesprekken komt naar voren dat 
niet overal het cyclisch werken in het ECD op orde is. 
We zien bijvoorbeeld dat de ondersteuningsplannen 
niet altijd actueel zijn. Of dat de evaluaties of 
beeldvormingsgesprekken niet zijn gehouden. Er zijn 
diverse redenen aangegeven waarom het niet op orde is. 
Zoals corona, langdurig verzuim, openstaande vacatures, 
maar ook wisselingen in het team. We hopen dat we wat 
betreft corona de piek hebben gehad en er in 2022 meer 
ruimte is om deze zaken op te pakken.

1.1.  CYCLISCH WERKEN

De zorg voor onze cliënten
Bouwsteen 1:

Het zorgproces rondom de individuele cliënt

TERUGBLIK OP DE DOELEN UIT HET KWALITEITSRAPPORT 2020
  Een nieuw elektronisch cliënten dossier (ECD) kiezen. We hebben gekozen voor Ons van Nedap
  Toetsen of we ons houden aan de regels van de Wet zorg en dwang
   Betere plannen schrijven om ‘Meerzorg’ aan te vragen. Dit doen we als een cliënt een tijdje meer  

zorg nodig heeft.  We hebben een Meerzorg-team aangesteld
   Verbeteren van het cliëntportaal. Het cliëntportaal hebben we nog niet verbeterd omdat we  

hebben gekozen om over te stappen op een nieuw clientportaal
   De cliënt heeft in elke regio genoeg keuze om op een fijne plek te wonen en te werken. We hebben  

onderzocht wat er nodig is in de regio’s. Dit nemen we mee in het huisvestingsplan dat we maken in 2022
   We gaan met cliënten die niet op de juiste plek wonen en of werken in gesprek. Dit doen we aan de hand  

van de woon- en werkprofielen. Hier zijn we mee gestart, maar we hebben nog niet met alle cliënten  
een gesprek gehad

Daarnaast is het huidige ECD niet voor iedereen, en zeker 
niet voor nieuwe medewerkers, een gebruiksvriendelijk 
instrument om mee te werken. Met behulp van het 
nieuwe ECD willen we hier een verbeterslag in gaan 
maken.

Samen Digitaal: een nieuw ECD
In 2021 is een start gemaakt met het project Samen 
Digitaal: door slimme oplossingen kunnen medewerkers 
meer tijd besteden aan dingen die er echt toe doen én 
cliënten krijgen nog meer eigen regie. Er is gewerkt aan 
nieuwe verbindingen en infrastructuur. Zoals verbeterde 
wifi verbindingen en 4G op locatie. 

  SAMEN   
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 D IGITAALD i e n s t v e r l e n i n g  e n  o n d e r s t e u n i n g  a a n  m e n s e n  m e t  e e n  b e p e r k i n g

In 2021 is Syndion ook op zoek gegaan naar een nieuw 
ECD dat past bij onze eisen en wensen en helemaal van 
deze tijd is. In het voorjaar van 2021 is, in samenspraak 
met cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers,  
de keuze gevallen op het elektronisch cliëntdossier Ons® 
van Nedap.

Het nieuwe ECD is gebruiksvriendelijker en werkt 
efficiënter. Ook zijn er meer mogelijkheden voor 
samenwerking in de driehoek (cliënt, verwanten, 
medewerkers) en met andere disciplines, zoals 
gedragsdeskundigen en therapeuten.

In oktober zijn we van start gegaan met de inrichting  
van het nieuwe ECD. Vanuit alle verschillende 
doelgroepen denken er mensen mee. Ook wordt  
er gewerkt aan een planning voor het opleiden van  
de gebruikers van het nieuwe ECD. Deze training gaat  
in 2022 van start. 

Cliëntportaal Caren
We hebben in het Kwaliteitsrapport 2020 gezegd dat 
we in 2021 het cliëntportaal zouden verbeteren. Dit is 
niet gebeurd. Dit komt omdat we met het nieuwe ECD 
ook gekozen hebben voor een nieuw cliëntportaal: 
Caren. Dit nieuwe cliëntportaal wordt in de loop van 
2022 geïntroduceerd.

Syndion vindt het belangrijk dat cliënten en hun 
vertegenwoordigers rechtstreeks toegang hebben tot 
hun eigen zorgdossier. Dit kan in het nieuwe cliëntportaal 
Caren. Zonder tussenkomst van een medewerker. 
Het cliëntportaal vergroot zo de transparantie en de 
zeggenschap van de cliënt. 

Met het nieuwe cliëntportaal wordt ook de participatie 
verder vergroot. Cliënten en verwanten kunnen lezen wat 

de begeleiding rapporteert. En kunnen hierop reageren. 
Het is straks mogelijk om het ondersteuningsplan 
digitaal te ondertekenen. Door deze vernieuwde manier 
van werken wordt de samenwerking in de driehoek 
(begeleider, cliënt en verwant) versterkt. 

Hier gaan we in 2022 aan werken
De bedoeling is om vanaf november 2022 gefaseerd  
over te gaan naar het nieuwe ECD. Ook gaan we in  
2022 over op het nieuwe cliëntportaal.

Passende zorg en dagbesteding voor de cliënten
Syndion ondersteunt cliënten waar nodig. Om dat zo 
goed mogelijk te kunnen doen, werken we met profielen. 
Er zijn profielen voor wonen en werken. Samen met  
de cliënt kijkt Syndion welk profiel past. Door te werken 
met woon- en werkprofielen kunnen we nog meer 
passende ondersteuning bieden aan cliënten.

We kijken bij elke client welk woon- en werkprofiel 
passend is. We zien dat sommige cliënten nu wonen  
op een locatie die niet past bij hun woonprofiel.  
Dat noemen we scheef wonen. Met deze cliënten  
en hun verwanten gaan we in gesprek. Samen kijken we 
naar een woonplek die beter passend is. Hier zijn we in 
2021 al mee begonnen en dit loopt nog door in 2022.

Als een client wordt aangemeld bij Syndion kijkt  
het Cliëntservicebureau (CSB) welk woon- of  
werkprofiel het beste bij de cliënt past. Ook als een 
ondersteuningsvraag verandert of een client wil op  
een andere plek wonen of werken kijken we welk  
woon- of werkprofiel passend is. In 2022 gaan we kijken 
of we in het nieuwe ECD de wachtlijst kunnen inrichten 
op basis van deze woon- en werkprofielen.
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https://www.youtube.com/watch?v=ED2z9nXOc-g
https://vimeo.com/405804629


Wonen
Het uitgangspunt is dat elk woonprofiel in een regio 
aanwezig is, zodat cliënten in de regio van hun keuze 
kunnen (blijven) wonen. We hebben onderzocht aan 
welke woonprofielen nog behoefte is binnen de regio’s. 
Dit kan een nieuwe locatie zijn, maar het kan ook 
betekenen dat bestaande locaties worden verbouwd. 
Wat er nog nodig is aan nieuwbouw of verbouwingen 
nemen we mee in ons huisvestingsplan. Dit plan wordt 
in 2022 vastgesteld.

Dagbesteding
Binnen dagbesteding lag de aandacht in 2021 vooral 
op de verhouding van het aantal begeleiders en 
het aantal cliënten. Vanwege corona hebben we op 
dagbestedingslocaties te maken met minder cliënten, 
dus open plekken. Hierdoor hadden we op sommige 
locaties te veel personeel. Financieel kan dit niet.  
Als cliënten niet op de dagbesteding zijn, krijgt Syndion 
ook geen geld, maar Syndion moet wel de begeleiding 
betalen. Er moest daarom opnieuw worden gekeken 
naar de roosters van de begeleiding op die locaties.  
Dit proces is in 2021 afgerond.

In 2021 is er gewerkt aan een visie op dagbesteding. 
Deze visie vormt de basis voor al onze plannen rondom 
dagbesteding. Hier gaan we in 2022 mee verder.

Hier gaan we in 2022 aan werken
In 2022 gaan we verder in gesprek gaan met cliënten 
die nu niet op de juiste woonplek wonen. Ook stellen we 
het huisvestingsplan vast. In dit huisvestingsplan staat 
wat er op het gebied van huisvesting nog in regio’s moet 
worden ontwikkeld.

We gaan de visie op dagbesteding uitwerken tot 
concrete plannen voor de toekomst. Wat speelt er aan 
ontwikkelingen, ook buiten Syndion, en hoe kijken wij 
toekomstgericht naar dagbesteding, de invulling en  
de locaties waarin die geboden wordt? Dit verbinden we 
aan de werkprofielen, zoals we dit bij wonen aan  
de woonprofielen koppelen.

1.2. LOCATIEONTWIKKELINGEN 

DAC Gorcum
Syndion en bouwgroep De Nijs-Soffers hebben  
begin 2021 hun handtekening gezet onder  
de aanneemovereenkomst voor de nieuwbouw  
van DAC Gorcum. Het nieuwe DAC Gorcum komt aan  
de Kennelweg in Gorinchem. Woensdag 2 juni 2021  
was er, ondanks corona, een feestelijk moment.  
Harry Vogelaar en cliënt Pascal Blankers sloegen niet  
de eerste, maar de laatste paal van het nieuwe pand  
de grond in. Syndion hoopt in 2022 het gebouw aan  
de Kennelweg in gebruik te nemen.

Locatie Nicolaas Beetshof
Aan de Nicolaas Beetshof in Gorinchem worden 10 
aaneengeschakelde gezinswoningen verbouwd tot 
appartementen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Zo hebben we straks woonruimte voor 
24 cliënten. In de oude situatie was er plek voor 
7 cliënten. 6 nieuwe cliënten die op de Nicolaas 
Beetshof gaan wonen, wonen al binnen Syndion. De 
Nicolaas Beetshof sluit qua woonprofiel beter aan 
bij hun ondersteuningsvraag. De verbouwing wordt 
in samenwerking met woningcorporatie Poort6 
gerealiseerd. Het pand wordt naar verwachting in mei 
2022 volledig in gebruik genomen.
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Sluiting Emmalaan Leerdam
Maandag 2 augustus 2021 heeft locatie Emmalaan in 
Leerdam voorgoed haar deuren gesloten. Voor alle 
cliënten van deze locatie is een passende plek gevonden. 
Begeleiders van de locatie konden aan de slag op andere 
locaties van Syndion.  

De plaatsing van cliënten -bijna iedereen buiten Syndion- 
is in goed overleg gegaan met verwanten. Dankzij onze 
collega-organisaties in de gehandicaptenzorg hebben we 
voor al onze cliënten een geschikte plek kunnen vinden.
Het team van de Emmalaan heeft zich tot de laatste dag 
geweldig ingezet. Kenmerkend hierbij is dat zij steeds  
het belang van de bewoners centraal zijn blijven stellen. 
Ook nadat besloten was de locatie te sluiten.  
Dat verdient veel respect.

1.3. SAMENWERKING  

De Lange Wei in Giessenburg
In het vorige rapport schreven wij al dat samen met  
een groep ouders wordt gewerkt aan een woonlocatie  
in Giessenburg. Hiervoor wordt samengewerkt met  
woningcorporatie Kleurrijk Wonen en ouderenzorg- 
organisatie De Lange Wei. De nieuwe locatie gaat  
De Groene Wei heten. De Groene Wei bestaat straks  
uit 36 appartementen; 24 appartementen voor De Lange 
Wei en 12 voor Syndion. De planning is dat de locatie  
in september 2022 open gaat. In de appartementen 
van Syndion gaan 12 jongvolwassenen wonen met een 
licht tot matige verstandelijke beperking. Voor veel van 
de toekomstige bewoners is De Groene Wei hun eerste 
‘zelfstandige’ woonplek vanuit het ouderlijk huis. 

Om ouders en toekomstige bewoners zoveel mogelijk  
bij het proces te betrekken zijn er in 2021 diverse  
bijeenkomsten geweest. In de bijeenkomsten is er  
onder andere aandacht geweest voor driehoekskunde, 
kennismaking met de andere bewoners, financiering/
formatie en bezetting en voortgang van de bouw en 
keuzemomenten t.b.v. afwerking. Ook is door ouders  
de vereniging “Woongroep de Groene Wei” opgericht. 
Op deze manier blijven ouders nauw betrokken bij hoe 
de zorg en dienstverlening op de woonlocatie vorm 
wordt gegeven.

Avres
Syndion werkt ook in 2021 samen met Avres. De mensen 
die bij Avres werken, maar de werkzaamheden niet goed 
aankunnen, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende  
productie draaien, worden doorverwezen naar Syndion. 
Avres en Syndion streven er allebei naar om mensen 
zoveel mogelijk te laten participeren op een passende 
plek. Daar draagt deze samenwerking aan bij. De meeste 
cliënten van Avres die uitstromen naar Syndion komen 
terecht bij de arbeidsmatige dagbesteding.  
Ook andersom is het mogelijk om door te stromen.  
Al komt het in de praktijk minder vaak voor dat cliënten 
van Syndion doorstromen naar werk bij Avres.

Staatsbosbeheer
In recreatiebos Het Lingebos in Spijk werkt Syndion 
nauw samen met Staatsbosbeheer. De jongens van  
Het Lingebos, een dagbestedingsproject voor cliënten 
met een intensieve ondersteuningsvraag, zorgen er sa-
men met de boswachter van het recreatiebos voor  
dat het bos er netjes uitziet. Ze ruimen onder andere  
de dode takken op in het bos, rapen zwerfafval en  
maaien het gras rondom de recreatieplas. Dankzij de 
jongens van het Lingebos ziet het recreatieterrein er 
tiptop uit.
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1.4. ONTWIKKELINGEN 

De Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van 
mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige 
zorg. Samen met de zorgorganisatie maakt een cliënt 
afspraken over welke zorg hij of zij nodig heeft. Soms is 
er sprake van zaken die de cliënt niet wil, maar wel moet 
of zaken die de cliënt wel wil, maar niet mag. We spreken 
dan van onvrijwillige zorg. 

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij 
vragen of klachten over onvrijwillige zorg terecht 
bij een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze 
cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Syndion, 
maar werkt voor een onafhankelijke organisatie. Zo kan 
de cliëntenvertrouwenspersoon altijd voor de volle 100% 
naast de cliënt staan. 

In 2021 hebben de cliëntenvertrouwenspersonen bijna 
alle locaties van Syndion bezocht. De vragen die bij 
de cliëntenvertrouwenspersonen zijn binnengekomen 
gingen over allerlei zaken. Ze hadden betrekking 
op onvrijwillige zorg, maar ook veel vragen gingen 
over vrijwillige zorg. Het gaat dan vaak over de 
begeleiding, huisregels, huisvesting. Er zijn weinig vragen 
binnengekomen over de maatregelen met betrekking  
tot corona.

Drie gedragsdeskundigen binnen Syndion zijn 
functionaris Wet zorg en dwang. Zij weten veel over 
de wet en toetsen of Syndion het zorgvuldig doet.  
Elk jaar schrijven zij hierover een uitgebreid verslag. 
Dit verslag wordt besproken met de CCR en de directie 
van Syndion. Het verslag wordt ook verzonden naar 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

De Wzd is binnen Syndion volop in ontwikkeling. 
We kunnen helaas nog niet genoeg informatie uit 
de kwantitatieve cijfers halen. Wel leren we veel van 
de ervaringen die we opdoen in de toepassing van 
de wet. Op basis daarvan zetten we nieuwe acties uit 
om onze processen te verbeteren. Zo gaan we nog 
zorgvuldiger en terughoudender om met dwang.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) stelt middelen beschikbaar voor de 
implementatie van de nieuwe wet. Er is een, landelijk 
opererend, Coördinerend Team dat organisaties 
kosteloos ondersteunt bij de implementatie van de 
Wzd. Syndion heeft dit team ingeschakeld. 
Wat zien zij? Wat doen we al goed en wat kunnen 
we nog verbeteren? Het Coördinerend Team is in 
2021 gestart met het lezen van onze documenten 
en het houden van interviews met medewerkers 
van verschillende locaties. We verwachten begin 
2022 een rapport met de uitkomsten.
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Nazma en Esther  vertellen over hun werk  
als cliëntenvertrouwenspersonen

2020

Aantal cliënten 
onvrijwilllige zorg

Aantal onvoorziene 
maatregelen

2021

6
16

48

62

In 2021 is bij 48 cliënten onvrijwillige zorg  toegepast. 
Dat zijn er minder dan in 2020, toen waren het er nog 62. 
Wel hebben we in 2021 vaker (16 keer) een onvoorziene 
maatregel moeten gebruiken. Een onvoorziene maatregel 
wordt toegepast in noodsituaties waarbij er geen tijd 
meer is om te overleggen. De begeleider moet direct 
ingrijpen om te voorkomen dat het onveilig wordt. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de begeleider die de handen 
van de cliënt vast moet houden omdat hij zichzelf 
(of een ander) pijn doet.

Stappenplan Wzd
Werken met de Wet zorg en dwang gaat aan de hand 
van een stappenplan. We volgen dit stappenplan om 
te beoordelen of onvrijwillige zorg echt nodig is. In het 
stappenplan staat ook welke deskundigen bij elke stap 
betrokken moet worden. Wat opvalt is dat we stap 
één zorgvuldig zetten. Maar daarna gaan we nog niet 
altijd over tot het zetten van de vervolgstappen. Deze 
vervolgstappen zijn heel belangrijk, want we mogen 
onvrijwillige zorg maar voor een bepaalde tijd toepassen. 
Je moet de onvrijwillige zorg dus op tijd evalueren. Vanaf 
stap twee kijken steeds meer deskundigen mee. Aan het 
zorgvuldig volgen van het stappenplan zal in 2022 meer 
aandacht besteed moeten worden.    

Psychofarmaca ‘off-label’
Soms schrijven artsen een geneesmiddel voor dat niet 
geregistreerd is voor de betreffende klachten. Een cliënt 
krijgt bijvoorbeeld medicatie tegen een depressie terwijl 
de cliënt niet depressief is. De medicijnen helpen 
de cliënt echter wel minder angstig en rustiger te 
worden. Dit noem je off-label gebruik. Het toedienen 
van off label psychofarmaca valt onder onvrijwillige zorg.

In 2021 is het gebruik van psychofarmaca 
geïnventariseerd. Bij veel cliënten was niet duidelijk 
of medicatie “off-label” is. Veel medicatie wordt 
voorgeschreven door externe behandelaren of 
de huisarts. Zij zijn niet altijd op de hoogte van 
de geldende richtlijnen. Voor Syndion is het nog niet 
volledig duidelijk welke verantwoordelijkheid wij dragen 
in deze situaties. De Arts Verstandelijke Gehandicapten 
(AVG) die bij Syndion in dienst is, heeft met behulp van 
het verpleegkundig team alle psychofarmaca beoordeeld. 
We hebben nu goed zicht op alle psychofarmaca die is 
voorgeschreven aan onze cliënten. Zo kunnen we beter
in gesprek blijven met voorschrijvers.

Hier gaan we in 2022 aan werken
Syndion heeft al veel stappen gezet om ervoor te zorgen 
dat we de Wet zorg en dwang goed volgen. We hebben 
advies- en onderzoeksbureau Significant Public gevraagd 
om met een “frisse blik” van buiten af te kijken waar 
we nu staan. De resultaten van dit onderzoek krijgen 
we begin 2022. Dit geeft ons beter zicht op wat we nog 
meer kunnen verbeteren.

Wat we in elk geval gaan verbeteren is het doorlopen 
van het Wzd stappenplan. Stap één krijgt nog te weinig 
of niet tijdig vervolg. De functionarissen Wzd zullen in 
het komende halfjaar steekproefsgewijs bij verschillende 
maatregelen kijken of het proces goed gevolgd wordt. 

Meerzorg: tijdelijk extra zorg voor cliënten
Soms heeft een cliënt tijdelijk meer zorg nodig, omdat 
de kwaliteit van bestaan van een cliënt onder druk 
staat. Met de regeling Meerzorg kan Syndion deze extra 
zorg geven aan individuele cliënten of aan een groep 
die samenwoont. We krijgen dan extra geld van het 
zorgkantoor. 

We moeten natuurlijk wel een goed plan schrijven, 
waarin staat welke extra zorg we gaan geven en hoe 
we de extra zorg gaan borgen in de dagelijkse zorg. 
Vorig jaar zeiden we daarom dat we iemand wilden 
opleiden om deze plannen te schrijven. Daar hebben 
we uiteindelijk toch niet voor gekozen. In plaats daarvan 
hebben we ervoor gekozen om een Meerzorgteam aan 
te stellen. Het team bestaat uit een Meerzorgfunctionaris, 
2 gedragsdeskundigen en een controller. 

https://www.syndion.nl/over-syndion/nieuws/esther-en-nazma-zijn-clientenvertrouwenspersonen
https://vimeo.com/405804629
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Wat hun taken zijn, staat beschreven in het beleid 
Meerzorg. Een taak van het Meerzorgteam is 
bijvoorbeeld het ondersteunen en het geven van  
advies aan begeleiders/teams/gedragsdeskundigen  
bij het aanvragen van Meerzorg. Ook controleren ze  
of de aanvraag voor Meerzorg goed is ingevuld. 

Hier gaan we in 2022 aan werken
Vaak wordt het Centrum voor Consultatie en Expertise 
(CCE) gevraagd om mee te denken of Meerzorg goed 
wordt ingezet. Samen met het CCE en alle betrokkenen 
zoeken we naar mogelijkheden om Meerzorg optimaal 
te laten werken. Dit noemen we een Meerzorg-
ontwikkeltraject. De Meerzorg-ontwikkeltrajecten zijn  
nu gestart en worden in 2022 verder uitgebreid. 

In een Meerzorgplan staan doelen en acties. Deze doelen 
en acties moeten worden geëvalueerd. We gaan deze 
evaluatie koppelen aan de kwartaalevaluatie van het 
cyclisch werken. Zo zijn begeleiders minder tijd kwijt  
aan het evalueren en rapporteren.

Behandelfunctie binnen Syndion
In 2021 hebben we onderzocht hoe Syndion  
de behandelfunctie kan borgen richting de toekomst.  
Uit dit onderzoek kwamen 6 thema’s naar voren die  
van belang zijn namelijk;
1.  In beeld krijgen welke cliënten wij kunnen 

ondersteunen. Waardoor cliënten, passend bij de 
kennis en expertise van Syndion, instromen. 

2.  Meer aandacht voor preventie (voorkomen dat 
behandeling nodig is). Hierbij is goede beeldvorming 
van cliënten belangrijk. Wie is de cliënt, wat zijn de 
sterke kanten van de cliënt en welke dingen kunnen 
van invloed zijn op het gedrag van de cliënt? 

3.  Vroeg signalering van dreigend probleemgedrag  
Als de mensen om de cliënt heen weten waardoor 
probleemgedrag kan ontstaan, kan eerder worden 
ingegrepen en doorverwezen naar het algemeen MDO.

4.  Verstevigen van de eigen mogelijkheden om 
behandeling te bieden binnen Syndion De kennis en 
expertise rondom behandeling die wij hebben binnen 
Syndion moeten we ook borgen binnen Syndion.  
We willen de professionals die de kennis en expertise 
hebben om behandeling te bieden graag behouden 
binnen Syndion. Dit doen we onder andere door 

opleidingsmogelijkheden aan te bieden. En door het 
uitbreiden van taken zoals het bieden van individuele 
behandeling. 

5.  Samenwerking met andere partijen. Alleen door 
samenwerking te zoeken met andere zorgorganisaties 
kan passende zorg voor cliënten goed op elkaar 
afgestemd worden. Ook willen we de samenwerking 
met de huisartsen verbeteren.

6.  Borgen voldoende financiering. We willen cliënten de 
juiste zorg en ondersteuning bieden ook als het gaat 
om behandeling. Het krijgen van behandeling moet 
niet afhangen van de indicatie maar van de vraag van 
de cliënt. Dus geen behandelindicatie voor een cliënt 
maar een budget om de ondersteuning in te zetten  
die nodig is.

Op een aantal van deze thema’s zijn al stappen gezet: 

Thema 1; Aan de Lerende netwerken is gevraagd om mee 
te denken over welke cliënten wij binnen de verschillende 
doelgroepen kunnen ondersteunen. Daarbij is gekeken 
naar welke expertise wij in huis hebben en welke 
voorwaarden nodig zijn om cliënten te ondersteunen.

Thema 2 en 3; We hebben het beleid crisispreventie  
& interventie opgesteld. Soms lopen we vast in  
de begeleiding van een cliënt. In het beleid staat 
beschreven wat we dan kunnen doen zodat de 
situatie weer beter wordt. En we zijn gestart met een 
preventieteam. Dit team bestaat uit gedragsdeskundigen 
en clustermanagers. Zij kunnen meekijken en 
ondersteunen als een team vastloopt. In 2022 gaat 
dit team de werkwijze verder uitwerken en een visie 
ontwikkelen op “probleemgedrag”.

Thema 4; Om de eigen mogelijkheden om behandeling 
te bieden binnen onze organisatie te verstevigen, 
leiden we intern twee gedragsdeskundigen op tot 
orthopedagoog-generalist. Een orthopedagoog-
generalist is een specialist die advies, begeleiding en 
behandeling geeft aan cliënten met problemen op het 
gebied van ontwikkelen, leren en gedrag. 
De orthopedagoog-generalist denkt mee over wat er 
nodig is om de cliënt zoveel mogelijk mee te laten doen 
in de samenleving en zich gelukkig te laten voelen. 
Daarbij werkt een orthopedagoog-generalist vooral 

samen met ouders, begeleiders, familie, vrienden en alle 
anderen in de omgeving van de cliënt.

Het opleiden van nieuwe orthopedagoog-generalisten 
is voor Syndion een belangrijke manier om nog meer 
kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. Een 
orthopedagoog-generalist is een wettelijk, beschermde 
titel die is opgenomen in het BIG-register. Steeds meer 
taken mogen vanuit de wet alleen door een BIG-
geregistreerde professional gedaan worden. Daarom 
moest Syndion steeds vaker hier iemand voor inhuren. 
Door zelf orthopedagoog-generalisten te gaan opleiden 
en inzetten, maakt Syndion de zorg minder kwetsbaar. 
Syndion heeft een voorlopige erkenning gekregen 
om intern een orthopedagoog-generalist op te leiden. 
We verwachten in 2022 een definitieve erkenning te 
ontvangen.

Er is een start gemaakt met de pilot Individuele 
Behandeling (traumatherapie), waardoor 2 cliënten nu 
behandeling van een orthopedagoog-generalist binnen 
Syndion krijgen. 

Thema 5; Er zijn in 2021 veel gesprekken gevoerd met 
collega-zorgorganisaties over de behandelfunctie. En 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat behandeling voor onze 
doelgroep in de toekomst mogelijk blijft. Kansen worden 
allereerst gezien in kennisdeling. Afgesproken is om elk 
kwartaal een intervisiebijeenkomst te plannen om met 
elkaar casuïstiek te bespreken. De samenwerking krijgt in 
2022 een verder vervolg.

Thema 6; Tijdens het voorjaarsoverleg met  
het zorgkantoor in 2021 is er een presentatie gegeven 
over onze visie op behandeling en welke uitdagingen 
en kansen er binnen Syndion zijn de komende jaren.  
Het zorgkantoor heeft hier positief op gereageerd.  
In een vervolgoverleg met het zorgkantoor over  
de financiering van behandeling heeft het zorgkantoor 
voor 2022 een extra bedrag toegekend voor 
behandeling. 

In 2022 gaan we de 6 thema’s verder uitwerken. Zo gaan 
we behandeling nog beter borgen binnen Syndion.
 
Pilot elektronische toedienregistratie Medicatie
Cliënten die de verantwoordelijkheid voor medicatie 
(deels) aan ons hebben overgedragen, moeten er op 
kunnen vertrouwen dat wij ons houden aan de gemaakte 
afspraken die volgen uit ons medicatiebeleid. De cliënt 
krijgt de juiste medicatie, in de juiste dosering, op het 
juiste tijdstip en op de juiste wijze toegediend. In de 
praktijk zagen we dat medicatie soms werd vergeten 
te geven. Of dat medicatie niet is afgetekend op de 
toedienlijst waardoor niet meer kan worden achterhaald 
of de cliënt de medicatie heeft gekregen. Dit willen we 
graag gaan verbeteren. 

Op 1 februari 2021 zijn we daarom gestart met een proef 
met een elektronische toedienregistratie Medicatie op 
de locaties Haarstraat, Jagerweg en Emmalaan. Via 
een app op een tablet kunnen medewerkers zien welke 
medicatie de client moet krijgen. In de app kunnen 
ze dan direct aftekenen dat de medicatie is gegeven. 
De proefperiode was kort maar vanaf dat moment 
zijn er op deze 3 locaties wel minder fouten gemaakt. 
Medewerkers vonden de app zeer prettig, overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk. In 2022 hopen we dat meer 
locaties gebruik kunnen gaan maken van deze app. 
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BOUWSTEEN 1: DE ZORG VOOR 
ONZE CLIËNTEN
Het zorgproces rondom de individuele cliënt

HIER ZIJN WE MINDER TROTS 
OP EN GAAN WE VERBETEREN:
•  Het cyclisch werken in het ECD is niet overal op 

orde. We gaan eind 2022 starten met het nieuwe 
ECD. Ondersteuningsplannen worden korter en 
begrijpelijker voor cliënten. En het wordt voor 
medewerkers makkelijker om mee te werken. 

•  Het clientportaal hebben we nog niet verbeterd 
omdat we hebben gekozen om over te stappen 
op een nieuw cliëntportaal. 

•  De cliënt heeft nog niet in elke regio genoeg 
keuze om op een fijne plek te wonen en te 
werken. We gaan een huisvestingsplan maken 
waarin we schrijven wat er nodig is aan 
nieuwbouw of verbouw passend bij de woon/
werkprofielen.

•  Sommige cliënten wonen nu niet op een 
passende woonplek of werken niet op een 
passende werkplek. We hebben nog niet met al 
deze cliënten een gesprek gehad om te kijken 
naar een beter passende de woon- of werkplek. 

•  We doorlopen nog niet altijd alle stappen van 
het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd). We 
gaan het doorlopen van het Wzd stappenplan 
verbeteren. Na stap 1 krijgt het nog te weinig of 
niet tijdig vervolg. De functionarissen Wzd zullen 
in het komende halfjaar steekproefsgewijs bij 
verschillende maatregelen kijken of het proces 
goed gevolgd wordt.

HIER GAAN WE IN 2022 OOK 
AAN WERKEN:
•  We gaan de visie op dagbesteding uitwerken  

in concrete plannen voor de toekomst.  
Dit verbinden we aan de werkprofielen, zoals  
we dit bij wonen aan de woonprofielen koppelen.

•  We gaan met DAC Gorinchem verhuizen naar  
het nieuwe gebouw aan de Kennelweg.

•  De verbouwing van de Nicolaas Beetshof zal 
worden afgerond in 2022. Daarna kunnen er 
meer cliënten gebruik gaan maken van  
een locatie die qua woonprofiel beter aansluit  
bij hun ondersteuningsvraag.

•  In 2022 zullen we de 6 thema’s rond behandeling 
verder gaan uitwerken zodat we behandeling nog 
beter kunnen borgen binnen Syndion.

•  In 2022 hopen we dat meer locaties gebruik 
kunnen gaan maken van een elektronische 
toedienregistratie medicatie.

“
“Het gaat er in dit 

gesprek niet om of 
iets goed of fout is.” 

Wat vinden onze cliënten
Bouwsteen 2:

Onderzoek naar de ervaringen van cliënten

2.1.  CLIËNTERVARINGEN 

Syndion vindt het belangrijk om te weten wat cliënten 
maar ook ouders/vertegenwoordigers vinden  
van bijvoorbeeld de werkplek, de woonlocatie,  
het ondersteuningsplan en de begeleiding. Wij vinden 
dat dit jaarlijks met cliënten moet worden besproken. 
Want stel dat het niet goed gaat, dan kunnen wij dit 
misschien samen verbeteren. Daarom hebben we in 
oktober 2020 het cliëntervaringsgesprek in het cyclisch 
werken opgenomen.

Aan de hand van een vragenlijst wordt er tijdens de 
planbespreking gesproken over de ervaringen van de 
cliënt of ouder/vertegenwoordiger. Het gaat er in dit 
gesprek niet om of iets goed of fout is. Het gaat er om 
wat de cliënt of ouder/vertegenwoordiger ervaart en of 
dit anders of beter zou kunnen. Als er acties of doelen uit 
het gesprek naar voren komen dan worden deze gelijk 
meegenomen in het ondersteuningsplan. 

We hebben in 2020 op verschillende manieren 
aan begeleiders gecommuniceerd dat het 
cliëntervaringsgesprek een onderdeel is van  
de planbespreking. 
 
Toch kregen we in het voorjaar van 2021 signalen dat niet 
alle teams, medewerkers op de hoogte waren. En dat  
dus niet overal de gesprekken worden gehouden.  

Ook zagen wij in het ECD  dat er maar weinig 
vragenlijsten werden ingevuld. We hebben toen 
nogmaals binnen Syndion gecommuniceerd dat 
het cliëntervaringsgesprek een onderdeel is van het 
plan. Helaas zien we nog steeds dat er maar weinig 
vragenlijsten zijn ingevuld. We hebben van begeleiders 
gehoord dat ze de vragenlijst ook niet standaard 
meenemen bij het opstellen van het ondersteuningsplan. 
Ze vergeten het soms.

Daarnaast is het invullen van de vragenlijst ook niet 
verplicht, als een cliënt of een ouder geen score wil 
geven is dat goed. Het houden van een gesprek vinden 
wij wel belangrijk. Maar wij kunnen nu niet zien of dat 
gesprek is gehouden.

We hebben binnen Syndion 1500 cliënten. In 2021 zijn 
er in totaal 378 vragenlijsten ingevuld. 287 vragenlijsten 
door cliënten en 91 vragenlijsten door ouders/ 
vertegenwoordigers. 

TERUGBLIK OP DE DOELEN UIT HET KWALITEITSRAPPORT 2020
   Met cliënten blijven praten over hun zeggenschap in deze coronatijd. Dit hebben we gedaan.  
Overleggen van de cliëntenraden bleven zoveel mogelijk, wel in digitale vorm, plaatsvinden.

  Schrijven van een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan.
   De cliënt praat elk jaar over zijn ervaringen met de persoonlijk begeleider.  
Nog niet overal worden de cliëntervaringsgesprekken gehouden.

   In eenvoudige taal opschrijven hoe we de medezeggenschap bij Syndion regelen.  
We hebben het opgeschreven maar nog niet verspreid onder de cliënten.
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Hier gaan we in 2022 aan werken 
In het nieuwe ECD willen we dat de vragenlijst 
cliëntervaringen een onderdeel is van het 
ondersteuningsplan en de planbespreking. Bij het 
opstellen van het ondersteuningsplan zal de vragenlijst 
ook zichtbaar zijn, begeleiders hoeven het niet meer 
apart aan te vinken. Nog steeds is het invullen van de 
vragenlijst niet verplicht. Wel is het houden van het 
gesprek over de ervaringen een vast onderwerp in de 
planbespreking. We willen kijken of het mogelijk is dat 
cliënten en ouders/vertegenwoordigers de vragenlijst, 
als ze dit willen, al kunnen invullen in het clientportaal 
voorafgaand aan de planbespreking.

In 2022 moet Syndion een cliëntervaringsonderzoek 
laten doen door een externe partij. Dit valt onder 
bouwsteen 2 van de kwaliteitskader VGN. Dit onderzoek 
zal in het najaar worden gehouden. Wanneer precies 
hangt mede af van wanneer we overgaan naar  
het nieuwe ECD.

2.2. MEEDENKEN, MEEPRATEN EN 
MEEBESLISSEN: ZEGGENSCHAP EN 
MEDEZEGGENSCHAP
Informatie in eenvoudige taal rondom 
cliëntmedezeggenschap.
•  Vorig jaar is er in de cliëntenraden gesproken over 

 de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen 
(WMCZ) en wat dit betekent voor cliënten.  
De Bewaarkaart advies en instemming (uitgave LSR) is 
zowel in gewone taal als in eenvoudige taal beschikbaar 
en verspreid door de coaches cliëntenraden. 

•  Voor (cluster)managers is er een handreiking gemaakt 
rondom de advies- en instemmingsprocedures. Daarbij 
horen enkele formulieren, die bedoeld zijn om advies 
te vragen aan cliëntenraden en het besluit mede te 
delen. Deze formulieren zijn ook in eenvoudige taal 
uitgebracht.

•  Er komen nieuwe medezeggenschapsregelingen. 
Deze gaan de huidige samenwerkingsovereenkomsten 
vervangen. Er komt een medezeggenschapsregeling 
voor de CCR en een medezeggenschapsregeling 
voor de locatieraden/ themaraden. Deze zijn in 
concept klaar, maar nog niet verspreid. De (nieuwe) 
medezeggenschapsregeling voor locatieraden/ 
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Begeleiding / ondersteuning
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Begeleiding / ondersteuning

Woonruimte binnen Syndion

Woonruimte binnen Syndion

Medezeggenschap op locatie

Medezeggenschap op locatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Samenwerken aan doelen

Samenwerken aan doelen

Werk of dagbesteding

Werk of dagbesteding

Zelf keuzes maken
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Begeleiders komen afspraken na
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94%

91%
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100%

themaraden zijn vereenvoudigd naar eenvoudige taal. 
Dit is in concept klaar. Als de documenten definitief zijn 
worden ze binnen Syndion verspreid, dit zal in 2022 zijn.

•  Er is gewerkt aan een nieuwe brochure (in begrijpelijke 
taal) over cliëntmedezeggenschap. Deze ligt nu bij  
de afdeling Marketing & Communicatie. Deze brochure 
komt in 2022 uit.

Locatie Cannenburg
Het woongebouw Cannenburg in Dordrecht had al lange 
tijd te maken met ernstige schimmelvorming aan  
de binnen- en buitenzijde. Er is in de afgelopen jaren  
van alles aan gedaan, maar het is niet gelukt om het 
blijvend te verbeteren. Na een zeer grondig onderzoek, 
waar ook de GGD bij betrokken was, is de knoop 
doorgehakt en heeft woningbouwvereniging Woonbron 
aangegeven het gebouw te gaan slopen. 

Na een zoektocht heeft Syndion tijdelijke huisvesting 
gevonden bij PZC Dordrecht, op de locatie Henri 
Polakhof. De appartementen op de Polakhof zijn een 
stuk kleiner dan de appartementen op de Cannenburg. 
Sommige bewoners waren mede daardoor niet blij  
met de tijdelijke appartementen en de verhuizing.
 

Er zijn hierover gesprekken geweest met de cliënten  
en die waren soms best lastig. Niet iedereen voelde zich 
gehoord en sommige cliënten vonden ook dat ze te 
weinig zeggenschap hadden over waar ze tijdelijk heen 
gingen verhuizen. Syndion had cliënten eerder mee 
kunnen nemen in de zoektocht naar tijdelijk woningen. 
Syndion had eerder kunnen vertellen welke alternatieven 
er zijn onderzocht en waarom deze alternatieven niet 
geschikt waren. Dit is een verbeterpunt dat we zeker 
meenemen mocht zoiets zich weer voordoen.

Met de bewoners van Cannenburg die niet mee wilden 
verhuizen naar de Polakhof is gekeken naar alternatieven 
binnen of buiten Syndion. Een aantal bewoners heeft 
elders binnen Syndion een tijdelijke woonplek gevonden. 
Ook na de verhuizing naar de Henri Polakhof zal Syndion 
alternatieven, mochten die beschikbaar zijn binnen 
of buiten Syndion, blijven aanbieden aan bewoners. 
Bewoners van de Cannenburg krijgen daarbij voorrang.

Begin december zijn de overige bewoners van de 
Cannenburg verhuisd naar de Polakhof in Dordrecht. 
Vooraf is met de bewoners gekeken welke kleur ze op  
de muur wilden, hoe ze hun kamer wilden inrichten  
en welke spullen ze meenemen naar het appartement. 
Het pand aan de Cannenburg wordt gesloopt en helaas 
is er voor de huidige bewoners nu nog geen concreet 
toekomstperspectief. Syndion en Woonbron zijn nog 
druk bezig met de verkenning om op zo kort mogelijke 
termijn op dezelfde grond nieuwbouw te realiseren.

= Ja

= Nee

= Soms

= Ja

= Nee

= Soms
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Het ontstaan van de Prachtige Plannen Pot 
Coach cliëntenraden Syl van Willegen 
introduceerde in 2021 de Prachtige Plannen 
Pot op de Noorderkroonstraat. Afgeleid van 
de welbekende ideeënbus, maar een stuk 
zichtbaarder. ,,Het viel mij op dat zo’n ideeënbus 
niet altijd even goed zichtbaar is voor cliënten.  
En zo ontstond het idee voor de Prachtige Plannen 
Pot; een pot op een duidelijk zichtbare plek, de 
koffietafel bijvoorbeeld,  waar cliënten ideeën, 
opmerkingen en vragen in kunnen stoppen.” 

De Noorderkroonstraat had de primeur voor deze 
Prachtige Plannen Pot, maar inmiddels wordt er 
op diverse locaties met zo’n pot gewerkt. Met 
de pot worden cliënten op een laagdrempelige 
manier betrokken bij het wel en wee op hun 
woon- of dagbestedingslocatie. 

Jana, lid van de locatieraad van  
de Noorderkroonstraat, merkt dat de pot werkt. 
,,Het is voor veel cliënten nu veel makkelijker 
geworden om hun ideeën over te brengen.  
Je stopt het in de pot en  klaar. 

2.3. NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN

Imago onderzoek
Syndion heeft in 2021 onderzoeksbureau ZorgfocuZ 
ingeschakeld om een imago onderzoek uit te voeren. 
Syndion wilde graag weten wat verschillende,  
voor Syndion relevante, doelgroepen (zoals  
verwanten, cliënten, medewerkers, maar ook potentiële 
medewerkers en potentiële cliënten) van de organisatie 
vinden. Als we weten hoe mensen over Syndion denken, 
kunnen we onze positie versterken. 

Op sommige vragen uit het onderzoek is veel respons 
gekomen, op andere vragen minder. Bij veel respons 
worden de  uitslagen onder andere gebruikt bij  
het opstellen van het dagbestedingsplan en bij onze 
communicatie- en marketingstrategie. Hier gaan we  
in 2022 mee aan de slag.

Inzetten van ervaringen
In juni 2021 heeft de Ondernemingsraad (OR)  
een voorstel geschreven aan de bestuurder over  
het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen Syndion. 
Een ervaringsdeskundige is iemand die door een eigen 
ervaring deskundig is geworden op een bepaald gebied.

In november hebben de CCR en OR een overleg gehad 
over het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen 
Syndion. In dat overleg is afgesproken om het niet 
te hebben over ervaringsdeskundigen, maar om te 
spreken over het “inzetten van ervaringen”. Iedereen 
kan zijn ervaring inzetten. Cliënten, ouders en verwanten 
en medewerkers, iedereen heeft wel ervaringen met 
situaties en daarbij kennis opgedaan die je kan delen.  
En waar iemand anders weer van kan leren.

In 2022 gaan we een plan maken hoe we dit verder vorm 
gaan geven binnen Syndion.

Als we met elkaar aan tafel zitten, pakken we  
de pot erbij en praten we met elkaar over  
de plannen die in de pot zijn gestopt. Ik vind  
het ook fijn dat mensen mij niet constant aan 
hoeven te spreken als ze iets kwijt willen. Ik kan  
nu zeggen: Leuk idee! Stop maar in de pot, dan 
gaan we het er met elkaar over hebben. Dat geeft 
wel rust in mijn hoofd.”

Syl vult aan: ,,Natuurlijk zitten er ook wel eens 
ideeën en plannen bij die niet uitvoerbaar zijn. 
Dat is niet erg. Soms bedenken de cliënten met 
elkaar een andere oplossing of komen ze met 
een ander idee. De Prachtige Plannen Pot is een 
goede manier om het gesprek aan te gaan. Het 
bespreken van de inhoud van de pot is dan ook 
een vast onderdeel op de agenda van  
de locatieraden.” 

,,En”, besluit Jana, ,,Het is beslist geen mopperpot. 
Iedereen doet echt zijn best om met leuke plannen 
te komen.” Het tweetal hoopt dan ook dat steeds 
meer locaties gebruik gaan maken van deze 
laagdrempelige vorm van medezeggenschap. 

BOUWSTEEN 2: WAT VINDEN ONZE CLIËNTEN?
Onderzoek naar de ervaringen van cliënten

HIER ZIJN WE MINDER TROTS OP EN GAAN WE VERBETEREN:
•  Niet op alle locaties worden de cliëntervaringsgesprekken gehouden. Dat moet dus beter.  

In 2022 kunnen de cliënten en ouders/verwanten de vragenlijst al voor het ondersteuningsplan  
gesprek in het cliëntportaal zien en invullen. 

•  We hebben een nieuwe brochure gemaakt (in begrijpelijke taal) over cliëntmedezeggenschap.  
Deze is alleen nog niet verspreid onder de cliënten. Dit gaan we in 2022 doen.

HIER GAAN WE IN 2022 OOK AAN WERKEN:
•  We gaan een plan maken hoe we binnen Syndion “het inzetten van ervaringen” (ervaringsdeskundigen)  

vorm kunnen geven.
• Er komen nieuwe medezeggenschapsregelingen. Deze worden in 2022 verspreid.

Adriana is secretaris van de Centrale  
Cliëntenraad (CCR). Ze krijgt van Syndion 
ambulante ondersteuning bij het wonen. 

,,We bespreken allerlei onderwerpen.  
Het belang van de CCR is, dat onze mening 
ertoe doet in de vraagstukken die spelen.  
Er komen veel stukken voorbij. Wij moeten 
dan onze mening of goedkeuring geven. 
Het is belangrijk, dat er samen met ons 
gehandeld wordt.
 
De bestuurder, of één van de directieleden, 
is altijd bij de vergadering. Er komen ook 
regelmatig gastsprekers, bijvoorbeeld  
toen het ging over de gedragsdeskundigen.”
Adriana vindt wel dat er soms beter 
geluisterd moet worden naar de CCR.  
De CCR had aangegeven, dat het belangrijk 
is, om de achterban meer te betrekken  
bij de keuze voor het nieuwe ECD.  
Dat is uiteindelijk onvoldoende gebeurd.” 

Guido Doff woont in woonlocatie 
Elzengaarde in Hendrik Ido Ambacht en is 
daar al bijna vijf jaar lid van de Locatieraad. 

,,We hebben in de vergadering herhaald  
wat de regels zijn in het steunpunt. Er waren 
namelijk irritaties over wat sommigen deden 
in het steunpunt. Er is met elkaar over 
gesproken en nu is het opgelost.

We hebben als Locatieraad pas geleden 
vragen kunnen stellen aan iemand die 
solliciteerde als begeleider. Na afloop konden 
we zeggen wat we ervan vonden. 

Voor de coronaperiode was er, naast  
de Locatieraad, ook regelmatig ook  
een cliëntenoverleg met alle bewoners,  
die daarbij willen zijn. Dat hebben we  
nu al heel lang niet gehad. Ik heb aan  
de begeleiding gevraagd om dat weer te 
organiseren en dat gaat nu weer gebeuren.”
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Leren en Ontwikkelen
Bouwsteen 3:

Zelfreflectie in teams 

TERUGBLIK OP DE DOELEN UIT HET KWALITEITSRAPPORT 2020
   Praten met medewerkers die weggaan bij Syndion. Deze gesprekken worden  

gehouden.
   Dezelfde medewerkers vallen vaker in op locaties. Dit is gelukt, er is nu vaker  

een bekende gezicht op de locatie.
  Minder zieke medewerkers. Het ziekteverzuim is gedaald binnen Syndion.
   Teams praten over ‘hoe’ ze zorg geven aan cliënten. Ze leren hiervan.  

Niet alle teams hebben in 2021 teamreflectiegesprek gehad.
   Met medewerkers praten over hun inzetbaarheid. Hoe kan je weer aan het werk.  
Door corona zijn de bijeenkomsten uitgesteld.

Reflecteren en leren
Om je werk goed te doen, is het belangrijk regelmatig stil 
te staan bij hoe je werkt en welke keuzes je hierin maakt. 
Dit heet reflecteren. Reflecteren is een manier van leren. 

Je kunt in je eentje reflecteren, dat noemen we 
zelfreflectie. Je kunt ook in groepjes of met het team 
reflecteren, dat noemen we teamreflectie.

Bij reflecteren gaat het erom terug te kijken en jezelf  
of elkaar vragen te stellen, zoals:
•  hoe ben ik aan het werk of hoe doen we het met elkaar 

als team? 
•  wat heb je gedaan of wat hebben jullie gedaan/geleerd
•  wat ga ik doen of wat gaan wij doen? 
•  wat goed gaat en/of wat kan beter? 

Reflecteren is niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk 
omdat we er veel van kunnen leren. Binnen Syndion is 
reflecteren een belangrijk onderdeel van je werk. Daarom 
besteden we op verschillende manieren aandacht aan 
reflecteren. 

Teamreflectie
Wat gaat goed en wat kan beter? Dit zijn belangrijke 
vragen om als team over te praten. Teams kijken met 
elkaar naar het hoe en waarom. Dit noemen  
we teamreflectie 

In het kwaliteitskader is afgesproken dat teams jaarlijks 
reflecteren met elkaar. Binnen Syndion hebben we ervoor 
gekozen om voor het eerste teamreflectiegesprek het 
instrument ‘het teamwiel en het zorgwiel’ te gebruiken. 
Er is afgesproken dat de coaches het team ondersteunen 
bij het eerste gesprek. Alle teams zouden in 2020 het 
teamreflectiegesprek met een coach hebben. Maar mede 
door corona is dit niet gelukt. We hoopten dat het in 
2021 wel zou lukken, maar ook nu gooide corona roet  
in het eten.

We hebben binnen Syndion ongeveer 100 teams. In 2021 
zijn er in 32 teamreflectiegesprekken met de teamcoach 
gevoerd.

3.1.  VAKBEKWAAMHEID EN 
PROFESSIONALITEIT

Leren & ontwikkelen 
bij Syndion

Hier gaan we in 2022 aan werken
Het streven is dat alle teams in 2022 het eerste 
teamreflectiegesprek met de coach hebben gehad. 
Daarnaast dient onderzocht te worden welke faciliteiten 
of ondersteuning er nodig is om teamreflectie 
daadwerkelijk minimaal 1 keer per jaar te laten 
plaatsvinden en te borgen in het clusterplan/werkplan. 
Hoe zorgen we dat teams jaarlijks reflecteren met elkaar 
over de zorg en de ondersteuning die ze bieden en wat 
ze daarin kunnen verbeteren?

Interne audits
Wat doen we goed? Wat kunnen we verbeteren?  
Daar draait het om bij een interne audit. Het doel is niet 
om zoveel mogelijk ‘fouten’ op te sporen. Het doel is dat 
de audit bruikbare informatie oplevert waarmee acties 
kunnen worden ingezet om de zorgverlening aan de 
cliënt structureel te verbeteren. Een interne audit moet 
inspireren en leiden tot leren en verbeteren. Binnen 
Syndion is de kwaliteitscommissie verantwoordelijk voor 
het houden van de interne audits. 

In 2021 hebben we het proces interne audits  
geëvalueerd en aangepast. Zo wordt nu de planning  
van de interne audits vastgesteld in het DO en gedeeld  
met de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad  
van Toezicht. In 2021 zijn er 58 auditgesprekken 
gehouden. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. 
Dit verslag wordt gestuurd naar de locatie en dit wordt 
door het team besproken in de vergadering. 

Verbeterpunten worden meegenomen in het werkplan 
van de locatie. We zien ook verbeterpunten die bij 
meer locaties van Syndion voorkomen. Deze zijn 
in dit  kwaliteitsrapport meegenomen. (Cyclisch 
werken met ECD, werken met het locatiewerkplan, 
medicatie aftekenen, bespreken van clientervaringen, 
Teamreflectiegesprek).

Lean bijeenkomsten
Lean is een denk- en werkwijze die ons in staat stelt om 
handiger en efficiënter te werken en de kwaliteit van zorg 
voor onze cliënt te verbeteren. Het haalt verspillingen  
uit ons werk. Door Lean worden we geprikkeld om na  
te denken over onze eigen werkwijzen. Door met 
de Lean-bril op te kijken naar ons werk blijven we 
verbeteren en blijven we leren. 

In mei en juni 2021 zijn de managers en directie overleg 
(DO) leden door LCG (Lean Consultancy Group) getraind 
in Lean-leiderschap. Lean Leiderschap gaat over het 
stimuleren en motiveren van medewerkers om elke dag 
te verbeteren. Dit kan alleen als leiders dit zelf ook doen 
en zij de essentie van Continu Verbeteren begrijpen.
Tijdens de bijeenkomsten is aandacht besteed aan 
vragen zoals: Hoe bestuur je een continu-verbeter-
organisatie? En welk gedrag hoort daarbij als je 
manager/DO-lid bent? Hoe vertaal je strategie naar 
concrete plannen voor ieders cluster/afdeling/team?

Leren binnen Syndion
Syndion vindt het belangrijk dat er voldoende 
aandacht is voor leren, ontwikkelen en ontplooien 
van medewerkers. Met als doel dat we een goede 
basiskwaliteit kunnen leveren aan de cliënten  
en hun naasten én dat medewerkers zich prettig  
voelen en vakbekwaam zijn.

We werken binnen Syndion met een aantal standaard 
methodieken  Het gaat om de methodieken 
Driehoekskunde,  Affectief Bewuste Benadering (ABB) 
en oplossingsgericht werken. Medewerkers die werken 
met de doelgroep EVMB werken met de methodiek 
LACCS in plaats van de methodiek oplossingsgericht 
werken. Om te kunnen werken met deze methodieken 
moeten medewerkers een training volgen.
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Zowel in 2020 als in 2021 zijn veel trainingen door corona 
niet doorgegaan. Mede daardoor hebben we achterstand 
opgelopen en hebben nog niet alle medewerkers  
de trainingen gevolgd. In 2022 en 2023 willen we  
de achterstand wegwerken.

Grondhouding
In 2021 is er door de vakgroep een start gemaakt met 
het ontwikkelen van een grondhouding voor begeleiders. 
Welke basis, welke houding heb je als begeleider nodig 
in de dagelijkse begeleiding aan cliënten en in  
de samenwerking met het netwerk? In 2022 gaan eerst 
een aantal medewerkers vanuit diverse teams de training 
testen. Zij mogen meekijken en zij kunnen aangeven wat 
zij van de training vinden. Daarna wordt de training aan 
teams binnen Syndion gegeven.

3.2. BOEIEN EN BINDEN  
VAN MEDEWERKERS

Om passende en goede ondersteuning te blijven bieden 
aan cliënten hebben we voldoende kwalitatief goede 
medewerkers nodig. Maar het behouden en vinden  
van goede medewerkers in de ondersteuning van 
mensen met een beperking wordt steeds lastiger. 

Dit komt door de toenemende zorgvraag, meer mensen 
hebben zorg nodig of de zorg wordt zwaarder, en door 
krapte op de arbeidsmarkt, er zijn veel banen maar te 
weinig mensen om het werk te doen. En in de komende 
10 jaar gaan veel medewerkers met pensioen.  
Dit betekent dat er steeds minder begeleiding 
beschikbaar is in de toekomst.

De grote vraag voor veel organisaties is: “Hoe spelen we 
in op deze veranderende arbeidsmarkt en op welke wijze 
kunnen wij ons onderscheiden door een aantrekkelijke 
en toegankelijke werkgever te zijn?” Ook voor Syndion 
speelt deze vraag. Nu en in de toekomst. Het is niet voor 
niets een speerpunt in ons Meerjarenbeleidsplan.

Vanuit Strategische Personeels Planning (SPP) zijn  
de afgelopen periode diverse onderwerpen opgepakt 
m.b.t boeien en binden van medewerkers. Hieronder 
lichten we de onderwerpen toe.

Exitgesprekken
We willen graag weten waarom medewerkers uit 
dienst gaan bij Syndion. Daar kunnen we van leren 
en verbeteren. Daarom gaan we in gesprek met 
medewerkers die uit dienst gaan. 

In 2021 zijn in totaal 165 medewerkers uit dienst 
getreden, waarvan 60 medewerkers in de eerste 2 jaar 
van hun dienstverband. Met 73 medewerkers heeft in 
2021 een exitgesprek plaatsgevonden (44%). 

In het gesprek konden medewerkers aangeven wat 
de reden was voor vertrek. De meest genoemde 
vertrekreden is ‘anders’ en de toelichting hierop was 
zeer divers. Ook werkinhoud (14%), balans werk/privé 
(10%) en (vervroegd) pensioen (10%) waren voor veel 
medewerkers de reden van vertrek.

Fleksybel
Fleksybel is onze pool invalkrachten die voor al onze 
locaties flexibel inzetbaar zijn voor openstaande diensten 
en tijdelijke vacatures. 

In het vorige kwaliteitsrapport hebben we ons als doel 
gesteld om vaker dezelfde persoon voor de locaties te 
regelen. Dit is gelukt. Er waren bij de start van 2021 een 
groot aantal fleksybellers die óf heel weinig werkten óf 
maar af en toe op een locatie kwamen. Nu hebben we 
minder fleksybellers (nog steeds ongeveer 200), maar zij 
hebben in 2021 wel meer uren gewerkt op een beperkt 
aantal locaties. Vaker een bekend gezicht op de locatie 
dus.

In 2022 hebben we de ambitie om ook voor de 
‘specifieke doelgroepen’, zoals bijvoorbeeld EVMB, 
meer bevoegde en bekwame fleksybellers beschikbaar 
te hebben. We zullen hierbij onder andere aandacht 
schenken aan een uitgebreid inwerktraject en het 
aanbieden van scholing afgestemd op de gevraagde 
specialismes.

Verder gaan we werken aan een nauwe samenwerking 
tussen de roosterplanners en de afdeling Fleksybel, 
zodat we samen nog beter in staat zijn om gezonde, 
stabiele roosters te maken die zorgen voor rust binnen 
de locaties.

Leren bij Syndion
In 2021 had Syndion ongeveer 47 BBL leerlingen in 
dienst. BBL is een afkorting voor Beroeps Begeleidende 
Leerweg. Dat houdt in dat de leerling werkend leert.  
Ze werken een aantal dagen per week op een locatie van 
Syndion en gaan 1 dag per week naar school. De meeste 
leerlingen volgen de opleiding begeleider of persoonlijk 
begeleider gehandicaptenzorg. 

Naast BBL-leerlingen hebben we elk jaar ook bijna 100 
stagiaires. Een stagiaire is iemand die als onderdeel van 
zijn of haar opleiding ervaring komt opdoen binnen 
Syndion. We vinden het belangrijk dat Syndion een fijne 
plek is om te werken en te leren. 

Conclusie 
De reden van vertrek waren divers. In 
sommige gevallen had het vertrek voorkomen 
kunnen worden. De verbeterpunten 
die meerdere keren werden gegeven 
liggen op het gebied van zichtbaarheid, 
communicatie, aandacht en waardering vanuit 
de leidinggevenden, zowel bij instroom, 
doorstroom als uitstroom.  

Over de verbeterpunten gaan we met elkaar 
in gesprek. En we gaan in 2022 een top 3 
(of 5) maken van locaties waar de hoogste 
en laagste uitstroom is. Waar gaat het goed 
en waar kan het beter? En waarom gaat het 
wel of niet goed? Het doel hiervan is om in te 
zetten op behoud en leren van elkaar.
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Op elke locatie van Syndion waar leerlingen/
stagiaires worden begeleid, werkt ook een erkende 
praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider beschikt over 
minimaal een half jaar werkervaring op de locatie en 
heeft minimaal hetzelfde opleidingsniveau als dat van  
de stagiaire/leerling. Om praktijkbegeleider te worden 
moet je een interne cursus volgen, die jaarlijks wordt 
herhaald.  

Zoals elk jaar hebben we de leerlingen en stagiaires 
gevraagd wat ze vinden van Syndion als leerbedrijf.  
Gemiddeld krijgt Syndion het cijfer 8,5 als leerbedrijf.  
Een cijfer om trots op zijn! De meeste leerlingen en 
stagiaires zijn positief over het leerklimaat binnen 
Syndion. Ze voelen zich op hun gemak als ze naar  
de locatie gaan en zijn tevreden over de begeleiding  
die ze krijgen. 

De meeste BBL-leerlingen en stagiaires zijn tevreden 
over hun praktijkbegeleider. Ze geven goede feedback, 
nemen de tijd en zijn goed bereikbaar. Ze worden vaak 
gezien als positief rolmodel. Een mooi compliment voor 
onze praktijkbegeleiders!

Hier gaan we in 2022 aan werken
De BBL-leerlingen en stagiaires hebben ons ook nog wat 
aandachtspunten meegegeven. Hier gaan we komende 
periode aan werken:
•  De inwerkperiode voor BBL-leerlingen moet beter 

worden georganiseerd. Ook moeten zij meer tijd krijgen 
om nieuwe taken aan te leren. We gaan daarom werken 
met een nieuw inwerkplan voor de leerlingen. Ook gaan 
we extra aandacht besteden aan dit punt in interne 
(herhaling) cursus ‘praktijkbegeleider’.

•  15% van de stagiaires gaf aan niet tevreden te zijn 
over de manier waarop Syndion de binnenkomst heeft 
geregeld. Dat kan heel vervelend zijn. Stagiaires krijgen 
dan bijvoorbeeld niet op tijd hun stagevergoeding.  
Dus dit gaan we proberen te verbeteren. 

Meer leerlingen binnen Syndion
We zien binnen Syndion dat er minder mensen 
solliciteren op de vacatures voor begeleiders.
Maar we zien dat er juist meer mensen solliciteren op de 
vacature voor leerlingen/zij-instromers.  

We zien ook dat leerlingen na hun opleiding bij Syndion 
blijven werken. Door meer te gaan inzetten op het 
opleiden van nieuwe medewerkers binnen Syndion 
hopen we te voorkomen dat we in de toekomst een 
tekort aan begeleiders hebben. Daarom is er besloten 
om de komende 5 jaar 75 leerlingen per jaar te gaan 
opleiden.

Roosterplanners
Voor medewerkers, cliënten en vertegenwoordigers  
is goed roosteren van groot belang. In het geval van 
medewerkers kan roosteren bijdragen aan een stabiele 
werk-privébalans. Voor cliënten en verwanten is 
roosteren belangrijk om zoveel mogelijk vaste gezichten 
te zien.

In september zijn we binnen Syndion gestart met 
roosterplanners. Binnen iedere regio vervullen een aantal 
collega’s deze rol naast hun functie. Ze ondersteunen  
de teams en taakhouders “roosteren” op het gebied van 
het rooster. Maar de roosterplanner kan ook het maken 
van het rooster overnemen van de locatie als dat nodig 
is. De roosterplanner kan voor meerdere locaties worden 
ingezet.

De inzet van een roosterplanner moet leiden tot 
een duidelijke uitvoering van het roosterproces. De 
roosterplanner heeft zicht op meerdere roosters in een 
cluster. En kan hierdoor zien of het ook mogelijk is om 
bij uitval medewerkers van een andere locatie in te 
zetten. Hierdoor kan de inzet van fleksybel en, in het 
verlengde daarvan, de inzet van uitzendkrachten worden 
teruggedrongen. Dit met als resultaat een betere borging 
van de continuïteit en daarmee het behoud van de 
hoogste mogelijke kwaliteit van zorg.

Verzuim
We praten nog vaak over het ziek zijn en de klachten van 
de medewerker, terwijl we vooral willen praten over het 
aan het werk kunnen en het gedrag van de medewerker. 
Dit heet inzetbaarheid. 
Clustermanagers, leidinggevenden en directie hebben 
in 2021 trainingen gehad op het gebied van visie en 
gespreksvaardigheden. De effecten hiervan waren snel 
zichtbaar in de cijfers. Sinds augustus 2021 is ons verzuim 
gedaald tot onder het niveau van de branche en de regio. 
We zagen aan het eind van het jaar wel weer een stijging 
i.v.m. besmettingen door corona, maar nog steeds zitten 
we onder de verzuimcijfers van de branche en regio.

Jaarlijks wordt een Vernet Health Ranking gepubliceerd. 
De Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien hoe een 
organisatie presteert op het gebied van verzuim  
en inzetbaarheid.  De score van Syndion is 7,2. Daarmee 
presteert Syndion op meerdere verzuimonderdelen op  
of boven het gemiddelde.

Intern zijn trainers opgeleid om met de teams te 
praten over inzetbaarheid en verzuim. Deze trainers 
bestaan uit: HRM adviseurs, clustermanagers, een 
kwaliteitsmedewerker, een coach en de adviseur 
preventie en gezondheid.

In 2021 is een start gemaakt met de teambijeenkomsten. 
Vanwege de coronamaatregelen konden deze niet 
doorgaan. In 2022 pakken we dit, zodra de corona-
maatregelen het toelaten, weer op.

3.3. NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN

Project Samen Digitaal
Digitaal gaat over alles dat te maken heeft met  
de computer/Ipad of telefoon. Syndion stapt over naar 
een digitale wereld die het mogelijk maakt makkelijker, 
veiliger en efficiënter te werken. Door het invoeren 
van slimme oplossingen kunnen medewerkers straks 
meer tijd besteden aan dingen die er echt toe doen! 
Ook krijgen onze cliënten, door de juiste inzet van deze 
digitale middelen, meer eigen regie. 

Dit project heet ‘Samen Digitaal’. We werken hier de 
komende jaren samen met collega-organisatie Prezzent 
aan. Deze stappen zetten we met elkaar. Iedereen doet  
en denkt mee: Samen Digitaal. 

In het eerste weekend van oktober was de overgang 
naar Office 365, de nieuwe werkomgeving in het 
kader van de digitale transitie. Natuurlijk waren er wat 
strubbelingen her en der, maar over het algemeen is het 
goed gegaan. Om medewerkers/teams zo goed mogelijk 
te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe digitale 
werkomgeving is een team digicoaches (trainers) 
samengesteld. Voor elke regio en de ondersteunende 
diensten zijn er 2 digicoaches die trainingen geven aan 
de teams in het werken met Microsoft 365. Daarnaast 
gaan de digicoaches collega’s ondersteunen in  
het vaardiger worden in het gebruik van de (nieuwe) 
digitale middelen.

Alle locaties/teams hebben in 2021 de eerste training 
Microsoft 365 gehad en in 2022 start er een verdiepende 
training die gegeven wordt door de digicoaches.

Lerende netwerken
Syndion heeft veel kennis en deskundigheid in huis. Om 
kennis beter zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen 
heeft Syndion Lerende Netwerken opgezet. In 2021 is het 
vijfde lerende netwerk gestart: het lerend netwerk Jeugd. 

  SAMEN   
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 D IGITAALD i e n s t v e r l e n i n g  e n  o n d e r s t e u n i n g  a a n  m e n s e n  m e t  e e n  b e p e r k i n g

https://www.samendigitaalsyndion.nl/intro
https://vimeo.com/405804629
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We hebben nu de volgende Lerende netwerken: 

1. Niet-aangeboren hersenletsel
2. Ernstig verstandelijk meervoudig beperkt
3. De ouder wordende cliënt
4. Autisme Spectrum Stoornis
5. Jeugd

Elk lerend netwerk heeft een zorgvisie geschreven op de 
doelgroep. In de zorgvisie staat onder andere beschreven 
wie tot de doelgroep behoren, welke ondersteuning 
er nodig is en welke deskundigheid er nodig is voor 
medewerkers om de doelgroep te kunnen ondersteunen. 
Het lerend netwerk jeugd is nog bezig met het schrijven 
van een zorgvisie. 
 
De lerende netwerken hebben een eigen pagina op 
RAAK (ons intranet). Medewerkers kunnen op de pagina 
van het lerend netwerk onder andere informatie, apps  
en verwijzingen naar pagina’s op internet vinden.

In 2021 hadden 4 lerende netwerken een inspiratiedag 
gepland. Helaas kon de inspiratiedag van het lerend 
netwerk EVMB en het lerend netwerk autisme  
niet doorgaan vanwege coronamaatregelen.  
De inspiratiedagen van het lerend netwerk NAH  
en van het lerend netwerk de ouder wordende client  
zijn wel doorgegaan. En deze waren een succes.

Locatiewerkplan
Binnen Syndion werken locaties met een werkplan.  
Het werkplan is een instrument om als team te 
ontwikkelen. Waar staat het team op het moment  
van invullen van het werkplan? En waar wil het team  
naar toe?  Een team weet zelf het beste welke doelen  
er liggen en wat het team nodig heeft  om te 
ontwikkelen. Het locatiewerkplan geeft een team 
houvast. Het is voor iedereen binnen het team inzichtelijk 
waar het team aan werkt. Het werkplan en de voortgang 
wordt 1 keer per kwartaal besproken in het team.

Uit de interne auditverslagen blijkt dat de werkplannen 
niet op alle locaties actueel zijn. En ook blijkt dat ze niet 
regelmatig worden besproken in het teamoverleg.

Angelique Bruinsma werkt als begeleider  
op woonlocatie Van Strijsingel in Dordrecht. 
Zij nam in 2021 deel aan de inspiratiedag  
‘de ouder wordende cliënt’. Angelique 
noemt de inspiratiedagen ‘waardevol’

,Het is fijn om met collega’s te kunnen sparren 
over een bepaald onderwerp. Kennis wordt 
met elkaar gedeeld, je gaat met elkaar in 
gesprek over knelpunten en je praat over hoe 
je dingen het beste aan kunt pakken. Je leert 
veel van elkaar.” 

Volgens Angelique is het ook fijn dat 
er tijdens zo’n inspiratiedag ruimte is 
voor theoretische kennis. ,,Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van workshops.  
Het is fijn om op deze manier je kennis  
op te frissen. Ik merk dat ik het geleerde 
direct in de praktijk wil en kan toepassen.  
Deze inspiratiedagen zijn echt waardevol  
en voegen zeker iets toe. Het mag wat mij 
betreft nog veel vaker worden aangeboden.”

Oke

Locatiewerkplan wordt in 
samenwerking met het hele team 

actueel gehouden

Voortgang locatiewerkplan 
worden besproken 

Deels oke Niet oke

31% 31%31% 33%

38%
36%

De afspraak is dat de aandachtspunten die voortkomen 
uit het auditgesprek worden besproken in het team.  
Het team maakt samen met de clustermanager afspraken 
over hoe ze dit kunnen verbeteren.

We gaan in 2022 tijdens het auditgesprek kijken hoe  
het nu gaat met de werkplannen. Hoe is het besproken  
in het teamoverleg en welke afspraken zijn er gemaakt?  
En als het nog niet op orde is, kijken waarom het niet  
op orde is en wat er dan nodig is om het wel op orde  
te krijgen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde in onze 
dienstverlening naar onze cliënten. Ze geven onze 
cliënten persoonlijke aandacht en bieden een helpende 
hand aan onze begeleiding. Iedere vrijwilliger geeft 
vanuit zijn mogelijkheden en interesses een extra stukje 
kwaliteit aan onze zorg richting cliënten. Bijvoorbeeld 
door samen met een cliënt te sporten, een lekkere en 
gezonde maaltijd te koken of te helpen bij klusjes rond 
de locatie.

Hoe we vrijwilligers werven en ondersteunen in het 
vrijwilligerswerk is vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het uitvoeren 
( hoe we het doen) van het beleid een aandachtspunt is. 

Zo geven vrijwilligers aan dat ze zich niet altijd welkom 
en ondersteund voelen als ze om een locatie komen. 
Dit is afhankelijk van de begeleider die op dat moment 
werkt. En vrijwilligers willen graag meer in gesprek  
met de begeleiders om de samenwerking goed te laten 
verlopen. En hierbij ook afstemmen wat vrijwilligers  
en begeleiders van elkaar kunnen verwachten.

Hier gaan we in 2022 aan werken
De vrijwilligerscoördinator van Syndion en Prezzent gaat 
naar alle teams om vrijwilligers op de agenda te zetten. 
Hier start ze mee in 2022. Samen met het team gaat 
ze kijken wat er goed gaat en waar de verbeterpunten 
liggen. Ze gaat met teams bespreken hoe zij vrijwilligers 
zich meer welkom kunnen laten voelen en hoe zij de 
vrijwilligers beter kunnen ondersteunen. Per locatie is  
dit maatwerk, iedere locatie is weer anders. 

Sinds corona verliezen we meer vrijwilligers dan dat 
erbinnen komen. Dit is niet alleen bij onze organisatie 
zo, maar bij het merendeel van de zorgorganisaties. 
Vrijwilligers zijn ook van belang voor het versterken van 
het netwerk van cliënten. In de gesprekken met  
de teams zal hier dan ook aandacht voor zijn. We hopen 
daardoor dat medewerkers zich meer gaan inzetten om 
nieuwe vrijwilligers binnen te halen.  
Hiermee hopen we dat vrijwilligers zich willen blijven 
verbinden aan onze organisatie. Om nieuwe vrijwilligers 
te werven zullen we moeten investeren in een grote 
zichtbaarheid van onze organisatie op lokaal niveau en 
via diverse communicatiekanalen.

3.4. TERUGKOPPELING BEZOEK  
VAN EXTERNEN

Bespreken kwaliteitsrapport 2020 met zorgkantoren
In januari 2021 zijn de zorgkantoren VGZ en CZ in 
gesprek gegaan met een aantal medewerkers van 
Syndion over het kwaliteitsrapport 2020 van Syndion. 
In het kwaliteitsrapport hadden wij een aantal punten 
aangeven die niet op orde waren, zoals locatiewerkplan, 
teamreflectie, verzuim en de training driehoekskunde. 
Daarover wilden de zorgkantoren in gesprek gaan. 
Waarbij de zorgkantoren wilden weten hoe we dit 
hebben opgepakt en vorm hebben gegeven. 

Per punt hebben we goed kunnen laten zien hoe 
Syndion daar mee bezig is en wat de stand van zaken is. 
Conclusie vanuit de zorgkantoren na het gesprek: 

•  Er is nog genoeg te doen, maar de zorgkantoren zien 
een positieve ontwikkeling ten opzichte van de vorige 
visitatie. 

•  Er is binnen Syndion meer aandacht voor teams en het 
wordt duidelijk dat de focus nu ligt op teamreflectie. 

•  Goed dat Syndion aandacht aan verzuim besteedt 
en de nadruk legt op inzetbaarheid. Het inschakelen 
van externe deskundigheid om mee te denken over 
de aanpak van verzuim zien zij als een positieve 
ontwikkeling. 
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Inspectiebezoek Meerkant
Op 30 maart bracht de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) een bezoek aan locatie Meerkant.  
Een spannende dag voor begeleiders en cliënten. 
Na afloop van een bezoek schrijft de IGJ een rapport 
waarin ze onder andere kijken naar: 
•  Persoonsgerichte zorg voor de cliënten 
•  Deskundigheid van de zorgverlener (Syndion) 
•  Kwaliteit en veiligheid op locatie

In het rapport staat het volgende te lezen: 
De inspectie concludeert dat de geboden zorg op 
locatie Meerkant (grotendeels) voldoet aan de getoetste 
normen. De locatie komt uit een onrustige periode met 
verloop van personeel. Het laatste jaar zijn op de locatie 
acties in gang gezet om de zorg verder te verbeteren.  
 
Er is gekozen voor een begeleidingsmethode die beter 
aansluit bij de cliënten en er is geïnvesteerd in personeel 
en scholing. Hierdoor staat de zorginhoud meer voorop. 
Of het de locatie lukt om deze opgaande lijn vast te 
houden, hangt ook af van de vraag of personeel op 
de locatie blijft werken en zo verder kan bouwen aan 
goede zorg. Syndion zet momenteel acties in gang om 
personeel aan zich te binden. Dit geeft de inspectie op 
dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop 
Syndion stuurt op de kwaliteit en de veiligheid van  
de zorg.

Werkbezoek zorgkantoor CZ aan locatie De Cocon
Op 18 oktober hebben 2 medewerkers van het 
zorgkantoor CZ een werkbezoek gebracht aan locatie  
De Cocon. Tijdens dit bezoek hebben ze een gesprek 
gehad met een begeleider en een gesprek met 2 
bewoners. Van dit bezoek is een rapport opgemaakt.

Sterke punten van de locatie zijn:
•  Zeer ruime en nette appartementen
• Sterk in persoonsgerichte zorg en eigen regie
•  Locatie in een rustige wijk waardoor cliënten veilig  

naar buiten kunnen
•  Flexibiliteit en openheid van de medewerkers die 

tijd voor ons konden maken, zonder dat hier vooraf 
rekening mee was gehouden 

Aandachtspunten voor de locatie zijn: 
•  Wat aangepakt móet worden, is de 100% 

betrouwbaarheid van de alarmoproepen,  
ook als er een externe storing van KPN is. 

•   De werkdruk die ervaren wordt door de begeleiders.  
Wat de persoonsgerichte zorg in de weg lijkt te staan 
is de werkdruk die intensief is, zowel lichamelijk als 
psychisch. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er 
50/50 begeleiding vs persoonlijke verzorging geboden 
wordt. Er vindt steeds meer een verschuiving plaats 
naar de persoonlijke verzorging. Er wordt -ook door 
de cliënten- gezien dat begeleiders op piekmomenten 
vaak moeten schakelen en prioriteiten moeten stellen. 
Ook wordt aangegeven dat de administratieve lasten 
voor de begeleiding steeds meer worden,  
wat ten koste gaat van de directe zorgverlening. 

•  Het open in gesprek blijven met bewoners over 
pijnpunten die spelen. 

BOUWSTEEN 3: LEREN EN ONTWIKKELEN 
Zelfreflectie in teams 

HIER ZIJN WE MINDER TROTS OP EN GAAN WE VERBETEREN:
•  Mede door corona hebben nog niet alle teams het eerste teamreflectiegesprek gehad met de coach.  

De afspraak is dat teams jaarlijks met elkaar het teamreflectiegesprek houden en dat lukt nu niet.  
Dat is een punt die wij moeten verbeteren. In 2022 willen we dat alle teams het gesprek met de coach 
hebben gehad. We gaan onderzoeken hoe wij er voor kunnen zorgen dat het teamreflectiegesprek 
jaarlijks op de agenda staat.

•  Niet alle medewerkers die met cliënten werken, hebben de verplichte basistrainingen methodieken 
binnen Syndion gevolgd. Mede door corona lopen we hiermee achter. In 2022 en 2023 willen we  
die achterstand wegwerken.

HIER GAAN WE IN 2022 OOK AAN WERKEN:
•  In 2022 gaat we met alle teams in gesprek over verzuim en inzetbaarheid. 
•  In 2022 hebben we de ambitie om voor de ‘specifieke doelgroepen’, zoals bijvoorbeeld EVMB,  

meer bevoegde en bekwame Fleksybellers beschikbaar te hebben. 
•  We gaan meer leerlingen opleiden binnen Syndion.
•  Teams gaan de training grondhouding volgen. 
•  Alle locaties/teams hebben in 2021 de eerste training “Office 365” gehad  en in 2022 start er  

een verdiepende training die gegeven wordt door de digicoaches.
•  De vrijwilligerscoördinator van Syndion gaat naar alle teams om het onderwerp vrijwilligers op  

de agenda te zetten. Samen met het team gaat ze kijken wat er goed gaat en waar de verbeterpunten 
liggen. Ze gaat met teams bespreken hoe ze vrijwilligers zich meer welkom kunnen laten voelen en hoe 
ze de vrijwilligers beter kunnen ondersteunen.

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Syndion+locatie+Meerkant+Meerkerk+maart+2021&docid=17776
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Aantal medewerkers
31-12-2020:

Aantal medewerkers
31-12-2021:

Syndion
in Cijfers

Aantal cliënten
31-12-2020:

Aantal cliënten
31-12-2021: 

Overzicht meldingen

1.527

1.5001.018

1.108

2021 2020

Prik incindent 9 29

Verstikking / verslikking 9 10

(seksueel) grens- 
overschrijdend gedrag 18 15

Verbranding 22 23

Weigeren van zorg / bege-
leiding 22 34

(bijna) fout mbt handeling 
verpleging / verzorging 37 49

Vermissing / weglopen 51 49

(bijna) ongeval / gevaarlijke 
situatie 208 227

Vallen 331 291

Medicatie 872 1267

Agressie 976 1252

Verzuim 2021 : 

7,83%
Verzuim 2019 : 

9,02%

MELDINGEN COMMISSIE SHK  
(Seksuele Intimidatie, Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling) 

Als cliënten te maken hebben met, of wanneer er een vermoeden is van seksuele intimidatie, huiselijk geweld 
en/of (kinder)mishandeling  wordt er altijd een interne melding gedaan aan de Commissie SHK. Deze onderzoekt 
de melding en geeft advies over vervolgstappen. 

Aantal meldingen 2021: 12        Aantal meldingen 2020: 27

Aantal cliënten onvrijwillige 
zorg 2021: 48

Aantal onvoorziene (nood) 
maatregelen 2021: 16

Aantal cliënten onvrijwillige 
zorg 2020: 62

Aantal onvoorziene (nood) 
maatregelen 2020: 6

2021 
In totaal 58 medewerkers  
gesproken, het ging  
hierbij om 88 meldingen

2020 
In totaal 59 medewerkers  
gesproken, het ging  
hierbij om 111 meldingen 

Aantal klachten 
bij de klachten-
functionaris in 
2021 

MEDEWERKER- 
VERTROUWENSPERSOON

Aantal klachten 
bij de klachten-
functionaris in 
2020

Klachten

2113
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Visitatiecomissie

   SynVol  39  

SAMENVATTING 
VISITATIEBIJEENKOMST
Op 11 mei 2022 vond de visitatie plaats. De visitatie is 
gedaan door Doortje Hafmans, kwaliteitsmedewerker 
PSW, Ines Pruijt, manager stichting Drechtzorg, Ronald 
van Strien, domeinmanager Oppstap en Ellen van den 
Herik, kwaliteitsfunctionaris ASVZ.

We kijken met elkaar terug op een geslaagde dag. 
De dag stond in het teken van informeel elkaar 
ontmoeten. Dit hebben we gedaan door 2 locaties te 
bezoeken waarbij zij een kijkje in de keuken mochten 
nemen en waarbij er gelegenheid was om met cliënten 
en begeleiders in gesprek te gaan.

De eerste locatie die zij hebben bezocht was dag-
bestedingslocatie Noorderkroonstraat in Dordrecht. 
Na een welkom met overheerlijke Noorderkroon appel-
taart zijn de leden van het visitatieteam in 2 groepjes 
uiteen gegaan voor een rondleiding op de locatie. Op 
de groepen vertelden de cliënten en begeleiding over 
hun werk en ontstonden er mooie gesprekken.

Vervolgens stond een bezoek aan de woonlocatie 
“De Jagerweg” op het programma”. Na een korte 
rondleiding op de locatie was het tijd voor een lunch. 
Bij deze lunch sloten 2 begeleiders en 3 cliënten aan. Zij 
hebben verteld hoe zij het wonen en werken op de Ja-
gerweg ervaren. En ook hier ontstonden er weer mooie 
gesprekken.

Later in de middag heeft het visitatieteam een terug-
koppeling gedaan van hun bevindingen.

Het visitatieteam gaf aan dat het informeel ontmoeten, 
een kijkje in de keuken mogen nemen, fijn en geslaagd 
was. Ze hebben tijdens deze ontmoeting passie, 
gedrevenheid, trots, diversiteit, maatwerk maar ook 
lef gezien. 

Kwaliteiten waar we trots op mogen zijn en die we 
moeten behouden. Ze gaven wel direct mee dat we wel 
wat minder bescheiden mogen zijn en meer die sterke 
kwaliteiten mogen laten zien in het kwaliteitsrapport.

Het visitatieteam deed de volgende aanbevelingen;
-   Tijdens de rondleiding is er ook gesproken over  

afzetgebied voor de producten en verbinding met  
de wijk.  Hoe haal je de wijk naar binnen?  
Het visitatieteam gaf aan dat de toegankelijkheid  
van het gebouw niet optimaal is. De ingang is niet 
duidelijk zichtbaar, het hek om het gebouw heen.  
Het nodigt niet direct uit. Dat wat je binnen ervaart 
“een welkom gevoel, een veilige plek voor  
de cliënten” ervaar je niet aan de buitenkant.

-   De wijk naar binnen halen, verbinding zoeken met  
de wijk, het vergroten van je afzetgebied, vraagt  
ook iets van medewerkers het vraagt bepaalde  
kwaliteiten. Aandacht voor deze aspecten zou je 
kunnen toevoegen aan de interne opleiding. 

-   Deel goede ideeën. Maak zichtbaar wat je doet. 
Niet door een verhaal in een nieuwsbrief maar door 
beelden en door ontmoeten. Dan breng je over wat je 
doet. Elkaar ontmoeten, bij elkaar in de keuken kijken 
kost tijd maar levert veel op.

-   Met betrekking tot het kwaliteitsrapport is  
het onduidelijk dat wat geschreven staat onder  
het kopje “hier zijn wij minder trots op” het hierbij 
gaat om punten die achterop lopen. Het visitatieteam 
geeft aan om dit anders te beschrijven.

-   De cijfers in het kwaliteitsrapport geven een goed 
beeld alleen vertellen wij niet wat de cijfers ons leren. 
Dit zou een waardevolle toevoeging zijn. 

Wij bedanken de mensen uit ons visitatieteam voor hun 
openhartigheid en tijd. Wij nemen de aanbevelingen 
mee in onze processen en de aanpak van ons kwaliteits-
rapport.



   SynVol  41  

Reflectie van Harry Vogelaar
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Het gaat om jouw leven, waar je zoveel mogelijk zelf 
bepaalt hoe je dat wilt leven. Niet alles kan en mag, maar 
je moet altijd op ons kunnen rekenen. We willen je hierin 
zo veel mogelijk begeleiden en ondersteunen. Vanuit 
een positie midden in de samenleving streven we naar 
verbinding. In de buurt of in de wijk. Familie, maar ook 
vrienden, buren en collega’s geven kleur aan je leven. 
Soms is er lef nodig, juist als je maatwerk wilt leveren 
bij de wensen en behoeften van cliënten. Daar willen 
we creatief in zijn, soms de grenzen opzoeken, maar het 
moet natuurlijk wel verantwoord zijn wat we doen. Het is 
een grote opgave om dit ook allemaal te laten zien in de 
praktijk. Het past namelijk enorm bij ons.Volgens mij is dan 
de uitdaging te benoemen waar je op uitkomt vanuit deze 
focus; welke punten springen er dan uit? Ik noem een paar 
belangrijke elementen. Cyclisch werken met het nieuwe 
ECD moet echt tastbaar stappen verder komen. Inclusief 
een goed en toegankelijk cliëntportaal. Het stappenplan 
rond de Wzd door ontwikkelen om onvrijwillige zorg tot 
het minimum te beperken. Met het lef om vooral de basis 
in de Wzd goed te regelen 
en ons daartoe te beperken, 
want de wet is complex en 
veeleisend. 

Dagbesteding weer op de 
kaart zetten. Innovatief en 
ondernemend, maar zoveel 
mogelijk afgestemd op 
de wensen en ontwikkel-
mogelijkheden van cliënten. Want daar zijn we sterk in.

De cliëntervaring middels de vragenlijst moet eveneens 
echt stappen verder komen. Prachtig dat bij deze 
bouwsteen mooie woorden vallen over het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan. Maar als bij deze bouwsteen tevens 
staat dat de vragenlijst Cliëntervaring nog lang niet overal 
wordt gevolgd is er dicht bij de cliënt nog veel te doen.  
Misschien moeten we het wel aandurven om het cliënt 
ervaringsonderzoek met behulp van een instrument uit 
de waaier niet in 2022 te doen, maar juist de vragenlijst 
in het ECD per cliënt voorrang te geven en goed op orde 
te brengen. Een mooie start voor het nieuwe ECD. Naast 
het vasthouden van de goede ontwikkelingen rond de 
inzetbaarheid van medewerkers, moeten we nog stappen 
zetten in het balans aanbrengen in de roosters van 
de teams, met zo veel mogelijk ‘vaste gezichten’ voor 

de cliënten. De teamreflectie vraagt veel aandacht, 
samen met het beter hanteren van de werkplannen per 
locatie. Het op peil brengen van de deelname en afronden 
van verplichte trainingen rond de door ons gekozen 
methodieken, naast de bevoegdheid en bekwaamheid, 
moeten beter. Belangrijk om medewerkers te boeien en 
binden. Bij opleidingen is een ondersteunend systeem 
om alles digitaal aan te bieden, te volgen en registeren 
een belangrijke wens, die we direct na invoering van het 
nieuwe ECD gaan oppakken.

Niet uitputtend heb ik hier vanuit deze roep om focus 
punten genoemd die mij als bestuurder opvallen als ik 
dit rapport lees. Wellicht hebt u als lezer een andere 
invalshoek. Bij dit alles geldt dat Syndion unieke 
kenmerken heeft als het gaat om cliëntbelang en 
medewerkersperspectief. We dragen onvoldoende uit 
waar we goed in zijn en waarom het fijn is om cliënt bij 
Syndion te zijn. Waarom het uitdagend en interessant en 
bevredigend is om voor Syndion te werken. De hierboven 

beschreven kernwaarden passen niet voor 
niets zo goed bij ons. De onafhankelijke 
visitatiecommissie gaf na een dag praten 
met cliënten en medewerkers aan, dat 
de kernwaarden in de praktijk ook echt 
terug te zien zijn.  Hiermee moeten we 
onszelf beter naar buiten toe profileren en 
onderscheiden. Maar het blijft de opgave 
om elke dag weer te laten zien dat je je 
naar onze waarden gedraagt.

Dat kan alleen als we werk maken van de verbeteringen 
die beschreven zijn in dit kwaliteitsrapport, overzichtelijk 
per bouwsteen. Waarbij na lezing van dit rapport het mijn 
pleidooi is om vooral nu de meest belangrijke zaken te 
durven benoemen en deze in 2022 en 2023 af te maken. 
Met directe inbreng van medezeggenschap, verwanten 
en cliënten bewaken dat we hier voortgang boeken, 
en samen staan voor de keuzes die we hierin maken. Om 
goede zorg te leveren passend bij onze unieke waarden 
en kenmerken als hiervoor beschreven. Zodat cliënten dit 
ook echt zo beleven. Op een manier die medewerkers blij 
en gelukkig maakt. 

Laten we ons daar gezamenlijk op richten. ‘Syndion, doen 
we samen’ zeggen we vaak. Dit motto, dat blijkt wel, 
is nog lang niet versleten.

“Wellicht hebt 
u als lezer 
een andere 
invalshoek”

Mijn eerste reactie bij het lezen van het kwaliteitsrapport 
is vooral; wat is het veel! Goed om te lezen wat er allemaal 
gebeurt vanuit de invalshoek van reflecteren, leren, (door)
ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. Met als hoofddoel 
dat de kwaliteit van zorg er beter van wordt en dat de 
cliënten dit ook echt zo ervaren. En dat medewerkers dit 
ook terugzien in de manier waarop de organisatie hen 
hierbij ondersteunt en faciliteert.
 
Belangrijk om te zien dat we ons best doen om bij alle 
plannen die we maken de verbinding te blijven maken 
met cliënten, verwanten en medewerkers. Mooi dat we 
hier op grond van een geweldig initiatief van OR 
en CCR gezamenlijk, nog meer nadruk willen leggen op 
het meenemen van ervaringen van mensen om wie het 
gaat of met wie we ons werk doen. Goed om terug te zien 
dat we open en transparant zijn over de vraag hoe we er 
per bouwsteen voorstaan. Openheid is een belangrijke 
waarde en dan is het belangrijk, ook als organisatie, om je 
hierbij kwetsbaar op te stellen. Met als meest belangrijke 
invalshoek, wordt de cliënt beter van datgene wat we 
doen? Leren we van onze fouten en werken we gericht 
aan verbetering?

Daar staat tegenover dat het dus wel erg veel is, als je alle 
plannen en ontwikkelingen, geordend per bouwsteen, 
terugleest. Corona heeft ook in 2021 heel veel zaken 
verstoord en vertraagd. Dat is merkbaar in het niet halen 
van een aantal plannen en doelstellingen. Toch moeten 
we hier niet corona tot hoofdschuldige verklaren. Wat mij 
vooral bekruipt bij het lezen van dit kwaliteitsrapport is dat 
we naar meer evenwicht moeten streven in onze plannen. 
Afmaken waar we mee bezig zijn. Keuzes maken wat 
voorrang krijgt om eerst af te ronden. Durven kiezen. 
Niet nieuwe zaken opstarten als er nog zoveel in 
ontwikkeling is. Daarom is het doorzetten van de LEAN 
methode de komende periode ook zo belangrijk. Dat 
kan ons hier enorm bij helpen. Net als meedoen met 
de landelijke ontwikkeling om de zorg te ’ontregelen’. 

Bijvoorbeeld door zaken niet meer te (durven) doen 
en bijvoorbeeld te werken met een veel eenvoudiger 
ondersteuningsplan en een makkelijk te hanteren ECD. 
Uiteraard aangevuld met een heel toegankelijk en goed 
hanteerbaar cliëntportaal. 

Met andere woorden; ik wil volgend jaar eigenlijk niet 
teruglezen dat we in deze mate onze eigen plannen nog 
onvoldoende ten uitvoer brengen. Zeker na corona is 
er een inhaalslag nodig. Bij dit alles moeten we onszelf 
vooral afvragen wat dan voorrang heeft. Namelijk datgene 
wat direct van belang is voor de kwaliteit van zorg voor 
cliënten, terug te zien in een positieve beleving van 
de geleverde zorg.  Laten zien dat we continu blijven 
verbeteren en leren en dat we als goede en uitdagende 
werkgever leuk en interessant zijn om voor te werken. 
Zorgen dat onze kennis op de meest belangrijke 
zorgvormen op peil is en dat medewerkers dat ook zo 
ervaren en in opleidingen terugzien. Met oog voor de 
draagkracht van medewerkers. Syndion biedt zorg vanuit 
een visie op kleinschaligheid, midden in de samenleving 
en zo gewoon mogelijk. Zeggenschap is geen loze kreet. 
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Reflectie Reflectie
van de CCR van de OR
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Voor ons ligt Kwaliteitsrapport nummer 5 van Syndion. 
Het rapport ziet er ook dit jaar weer goed uit. We zien 
wederom een duidelijke structuur, een mooie vorm- 
geving, en een rapport dat veel omvat maar wel leesbaar 
blijft.

De samenvatting van de kwaliteitsrapportage is weer 
vooraan in het rapport te vinden en deze is zeker  
duidelijk en beknopt. Alleen vragen wij ons wel of dit 
nou wel helemaal in eenvoudige taal is zoals belooft 
in de inhoudsopgave. Hier kan misschien nog wel één 
en ander aan verbeterd worden.

Uiteraard kan een rapportage over het jaar 2021 niet om 
corona heen. Syndion doet dit in deze rapportage op een 
heldere manier met een terugblik die zeker niet al te veel 
uitweidt over alle details, maar wel een goed beeld geeft 
van de problematiek waar wij allemaal mee te maken 
kregen.

Bij de behandeling van de verschillende bouwstenen 
begint men met een terugblik op de doelen van het 
vorige rapport waarbij aangegeven wordt of een doel 
gehaald is of niet. Dit is een goede manier om de voort-
gang van de doelen te bewaken en inzicht te krijgen in 
waar het mis ging. Verder worden de doelen voor 2022 
besproken en krijgen wij als lezer een goed inzicht in 
deze doelen. 

De doelen die gesteld worden in de drie verschillende 
bouwstenen zijn helder en passen in de visie van 
Syndion. Deze zaken worden ook besproken met  
de CCR waarbij wij dan op de hoogte gehouden worden 
van de voortgang. Daar waar nodig zal de CCR zeker 
advies uitbrengen dan wel kritische vragen stellen. 
Momenteel spreken wij, als CCR, onze zorg uit over 
de invoer van het nieuwe ECD. Wij zien graag dat daar 
meer cliënten en verwanten bij betrokken worden.

In 2021 is er veel gebeurd, en het Kwaliteitsrapport 
geeft een goed beeld van dingen die goed gingen 
en die dingen die beter kunnen. Syndion zal de komende 
jaren hard moeten werken om begeleidend personeel te 
blijven boeien en binden en daarmee de kwaliteit 
van zorg op peil te houden.

De krapte op de arbeidsmarkt, de financiële 
ontwikkelingen en de complexe zorgvragen stellen ons 
voor de uitdaging om, naast de werkdrukte van alledag, 
oog te houden voor toekomstplannen, de noodzaak van 
vooruit denken en innovatie. Daarbij is het van belang 
om elkaar wakker te houden en elkaar regelmatig te 
bevragen.  De OR heeft de ervaring dat elkaar bevragen 
binnen Syndion zeker mogelijk is.

De OR ziet in het Kwaliteitsrapport ook een spannings-
veld. Er zijn diverse ontwikkelingen en visies, maar hoe 
verhouden deze zich tot elkaar? Syndion wil zich 
beperken tot het brede midden en we zijn trots op 
onze kleinschaligheid. 

Maar we zetten wel in op groei van behandeling 
en (gespecialiseerde) expertise? Management/DO 
ontvangen Lean-trainingen maar wat merkt de werk-
vloer hiervan?  Binnen dagbesteding is er op een aantal 
locaties een tekort aan cliënten en moeten groepen gaan 
samenwerken vanwege de personele bezetting, 
maar wat betekent dit voor de visie op kleinschaligheid?

In 2021 is er een initiatiefvoorstel ingediend door 
de OR en de CCR gezamenlijk, met als doel om binnen 
Syndion meer gebruik te maken van elkaars ervaringen. 
Dit onderwerp is in het Kwaliteitsrapport alleen genoemd 
onder het kopje ‘Wat vinden onze cliënten’, maar de OR 
wil benadrukken dat we doelen op allerlei soorten 
ervaringen, dus ook die van verwanten en medewerkers. 

De OR en de CCR hopen dat, als we elkaars ervaringen 
kennen en daarvan gebruik maken, er een cultuur 
ontstaat waarin we van elkaar leren en waarin we ons 
met elkaar verbonden voelen. Want ieders ervaringen 
kunnen ons boeien en binden.

Ook zagen wij in 2021 dat het lastig was om goed  
personeel te vinden en te behouden. In bouwsteen drie 
wordt hier het een en ander over verteld. Hier wordt 
echter volgens ons wel te weinig aandacht gegeven 
aan de plannen die er zouden moeten zijn om personeel 
langer te houden. 

Op 11 mei heeft er een visitatie plaatsgevonden en ook 
dit wordt besproken in het Kwaliteitsrapport. Wij vinden 
het jammer dat een gesprek met een vertegenwoordiger 
van de CCR geen deel uitmaakte van dit onderzoek.
De CCR wil graag meer gebruik maken van de ervaring 
van anderen en tegelijkertijd onze eigen ervaringen 
bij anderen aanbieden. Om dit vorm te geven is er 
een initiatiefvoorstel ingediend door de OR en de CCR. 
Onder Bouwsteen 2: Wat vinden onze cliënten, wordt 
hier aandacht aan besteed, maar slechts in beperkte 
mate. Hier wil de CCR samen met de OR aan gaan 
werken en wij hopen dan ook dat er in het volgende 
Kwaliteitsrapport wat meer over opgenomen wordt.

Het is een uitgebreide rapportage geworden die zelfs 
meer pagina’s dan voorgaande jaren nodig had om alles 
kwijt te kunnen. Desondanks is het door de opbouw 
een goed leesbaar document gebleven. Hier echter wel 
een kleine kanttekening: Hoe verder je in het rapport 
komt hoe lastiger het te lezen wordt. Er komt dan wat 
veel informatie op je af. 

De CCR deelt de inzichten en doelstellingen zoals in dit 
rapport opgenomen zijn. In 2022 zal de CCR zeker weer 
goed in de gaten houden of alle doelen wel de nodige 
aandacht krijgen en anders zeker vragen waarom dit niet 
zo is. Ondanks de problemen die veroorzaakt werden 
door corona vindt de CCR dat Syndion zich er goed 
doorheen geslagen heeft en ook goed in beeld heeft 
waar het toch wat minder goed gegaan is.




