
 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 
Kwaliteitskader GZ 2017-2022 

 



     

 
2 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 



     

 
3 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 

Inhoudsopgave 

 
Voorwoord .......................................................................................................................... 3 

Samenvatting ....................................................................................................................... 5 

Professioneel en talentgericht ............................................................................................ 6 

Terugblik op de verbeterpunten van 2020 .......................................................................... 7 

Bouwsteen 1 – Het zorgproces rond het individuele talent ................................................ 8 

Bouwsteen 2 - Talentervaringen ....................................................................................... 13 

Bouwsteen 3 - Teamreflectie ............................................................................................ 16 

Bespreken van het rapport ................................................................................................ 18 

RvC ................................................................................................................................. 18 

Talentenraad ................................................................................................................. 18 

OR .................................................................................................................................. 19 

Externe visitatie ............................................................................................................. 19 

Reflectie en focus voor de toekomst ................................................................................. 20 

Bijlagen .............................................................................................................................. 22 

Bijlage 1: Missie en visie van Vitaal Zorggroep  ............................................................. 22 

Bijlage 2: Talentversie kwaliteitsrapport ....................................................................... 23 

 

 

 

 

 



     

 
4 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 

Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Inmiddels is dit al het derde kwaliteitsrapport dat we over Talenty schrijven. Met 
trots en recht kunnen wij zeggen dat we vinden dat we grote stappen maken in 
kwaliteitsverbetering ieder jaar. Ook dit jaar weer. Zo is er hard gewerkt aan de 
inrichting van ons digitale cliëntsysteem en aan het invoeren van de methode 
‘Krachtwerk’. Daarnaast ziet ons kwaliteitsrapport over 2021 er anders uit dan de 
voorgaande jaren en kent het rapport een andere opbouw. Beide veranderingen 
zien wij als grote verbeteringen. Het rapport is dit jaar veel meer visueel gemaakt. 
Dat vinden wij een verbetering omdat visueel aanspreekt. In één oogopslag is te 
zien hoe cijfers zich tot elkaar verhouden en hoe de opbouw van de resultaten van 
DVIE! eruit ziet. Daarnaast leest dit prettig en overzichtelijk. Met geheel Vitaal 
Zorggroep zijn we in 2021 gestart met het visualiseren en eenvoudiger formuleren 
van bepaalde, daarvoor geschikte, informatie.  

De andere verandering van dit rapport betreft de indeling. In de twee voorgaande 
rapporten stonden de resultaten van DVIE! en de teamreflectie centraal en de 
overige kwaliteitsonderwerpen waren daaraan ondergeschikt. In dit rapport 
hebben we daar een betere balans in gevonden en hebben de overige 
onderwerpen een veel prominentere plaats in het rapport gekregen. 

 

 

 

We hopen dat onze talenten, hun naasten en onze stakeholders ook de 
verbeteringen zien die wij in het rapport hebben verwerkt, dat zij het visuele ook 
fijn vinden en dat zij de inspanningen die zij samen met de coaches leveren aan de 
verbetering van kwaliteit en van hun leven als positief ervaren. De resultaten van 
DVIE! wijzen dat in ieder geval wel uit en dat geeft het gevoel dat we op de goede 
manier bezig zijn! 

Veel plezier met het lezen van ons kwaliteitsrapport! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emete Solmaz  Renée Martens – Sonnemans 

Bestuurder Talenty    Directeur Talenty 
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Samenvatting 
 
Als onderdeel van Vitaal Zorggroep, is Talenty in 2019 opgericht om in te springen 
op de grootschalige vraag naar begeleid wonen voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking in combinatie met/of met een psychiatrische 
aandoening. Bij Talenty richten wij ons op het ontdekken, ontwikkelen en inzetten 
van talenten voor die mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 

Het is voor ons essentieel dat de expertise steeds blijft aansluiten bij de behoefte 
van onze talenten. De talenten staan centraal, zodat zij de best passende 
ondersteuning krijgen. Wij gebruiken daarvoor de methode ‘Krachtwerk’. 

In 2020 is een aantal verbeterpunten opgesteld waar we in 2021 aan hebben 
gewerkt. Deze en de status ervan zijn terug te vinden in het rapport. 

In het zorgproces rondom onze individuele talenten hebben wij 2021 ingezet om 
kwaliteitsverbeteringen door te voeren.  
 
MIC/MIM/Klachten 
Er is verbetering te zien in het proces rondom MIC/MIM/Klachten. Het aantal 
meldingen is van 73 naar 264 gestegen, door beter consequent, tijdig en volledig 
te melden van incidenten door de coaches. 
 
De talentreis  
De talentreis een procesbeschrijving waarbij van aanmelding tot einde de zorg 
doelmatig, systematisch- en procesmatig wordt gewerkt. Dit geeft iedereen 
duidelijkheid en inzicht hoe het proces verloopt.  
 
De Krachtwerk methodiek 
Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van talenten, in richting van een door 
henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving mogen 
meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn we ze zijn.   

Teamstructuur, nabijheid en toezicht 
Het team is in 2021 uitgebreid en anders ingericht. Om te zorgen voor meer 
persoonlijk contact tussen talent en coach zijn er nu senior coaches en kleinere 
teams. 

 

 
Risicosignalering en ondersteuningsplan 
In 2021 zijn kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd in ONS Nedap, in samenwerking 
met Qconsult en Quattri. Hierdoor zijn het ondersteuningsplan en de 
risicosignalering een onderdeel geworden van de talentreis.  

Huisregels en sanctiebeleid 
Samen met het team zijn de huisregels en het sanctiebeleid herzien. Dit zorgt voor 
helderheid bij talenten en coaches.   

Talent en COVID 
Er is een actief vaccinatiebeleid gevoerd en er is getracht om zoveel mogelijk 
activiteiten te laten doorgaan om de vaste dagstructuur te blijven bieden.  

Talentervaringen 
Gevoel, huis, kiezen en lijf zijn de thema’s waarop talenten het meeste 
verandering willen zien. Veiligheid en voorspelbaarheid wordt als belangrijk 
aangemerkt door de talenten. Bij Vrienden en Kennissen zien we al tevredenheid. 

Teamreflectie 
Deze is gehouden op basis van de geeltjesmethode van Philadelphia met als 
hoofdonderwerpen ‘veiligheid’ en ‘het beste uit jezelf halen’. De belangrijkste 
conclusie van de teamreflectie is dat we gebaad zijn bij methodisch werken zodat 
we de PDCA-cyclus goed borgen. 

Bespreken van het rapport met derden 
Met de RvC, de talentenraad en de OR is het rapport intern besproken. Met twee 
collega organisaties, de Haardstee en Humane Zorg, heeft een externe visitatie 
plaatsgevonden.  

Reflectie en focus voor de toekomst 
In 2021 hebben we ervoor gekozen om ons kwaliteitsrapport anders vorm te 
geven. Daarnaast zijn er in 2021 grote stappen gezet. In 2022 gaan we verder aan 
de slag met de inhoud daarvan.  
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Professioneel en talentgericht 
 

Over Talent 
Talenty is in 2019 opgericht om in te springen op de grootschalige vraag naar 
begeleid wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie 
met een psychiatrische aandoening. Centraal in onze aanpak staat het talent van 
een talent. Daarom spreken we niet van cliënten maar van talenten, onze 
begeleiders noemen we coaches. Dit onderstreept de gelijkwaardigheid van én het 
wederzijds vertrouwen tussen de talenten en coaches. Dit is waarom wij de 
presentiebenadering1 zo belangrijk vinden. 

Talenty is onderdeel van Vitaal Zorggroep. Bij Vitaal Zorggroep zorgen we voor 
onze cliënten gedurende de groei van het leven. We bieden: kraamzorg, 
kinderopvang, jeugdbegeleiding, huishoudelijke hulp, wijkverpleging en (woon) 
begeleiding. In 2021 is de missie en visie herzien zodat wij beter kunnen uitdragen 
wie wij zijn en hoe wij onze taak als zorgverlener zien.  
 
Bij Vitaal Zorggroep zien wij iedereen als uniek en vinden we dat iedereen een 
liefdevolle benadering verdient. Elke dag werken we daarvoor samen. Vanuit onze 
visie: ‘LIEF met lef’. Wij zijn als ondernemende professionals altijd in beweging en 
pas tevreden als onze cliënten, collega’s en relaties onze ambassadeur zijn. Goed 
is bij ons niet goed genoeg. 
 
 

                                                                 
1 https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-
zorg 

 

 
 

 
"Het is heel belangrijk om niet alleen vanuit een ziekte, 
hulpvraag of probleem naar de ander te kijken. De héle 

mens zien en begrijpen: daar gaat het om. De lichamelijke 
en geestelijke gezondheid is maar één kant. Even belangrijk 
is de sociale en spirituele kant: doet iemand nog mee aan de 

maatschappij, waar wordt hij of zij gelukkig van. 

Zo krijg je inzicht in de leefwereld van de ander en kun je de 
ander écht liefdevol bejegenen. Het is deze benadering 

waarmee je de ander helpt om zo veel mogelijk uit het leven 
te halen". 

Dát is Leefkracht!” 

Emete Solmaz, bestuurder Vitaal Zorggroep 
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Bij Talenty richten wij ons op het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van 
talenten. We hebben een integrale visie en kijken altijd hoe de zorg past rondom 
de hulpvraag van onze talenten2.  
 
 

 
 

Onze aanpak 
Wij vinden het essentieel dat onze expertise aansluit bij de behoefte van het 
talent. Wij stellen de talenten werkelijk centraal, zodat deze de best passende 
ondersteuning krijgen. We werken daarvoor nauw samen met hen en daarnaast 
met andere hulpverleners en instanties. Onze activiteiten worden domein-
overstijgend gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet forensische 
zorg (Wfz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

 
 
 

                                                                 
2 Meer over onze missie, visie en kernwaarden is te lezen in bijlage 1 
 
 

Bij het aanbieden van woonruimte zetten we in op het bieden van veiligheid en 
structuur, zodat altijd duidelijk is wat er wordt verwacht. We letten daarbij op 
persoonlijke zingeving, diversiteit en sociale interactie. 
Onze woningen staan in het groengebied Madestein in Den Haag. Hier bieden wij 
begeleiding, dagbesteding en woonruimte. We richten ons op zelfredzaamheid en 
eigen regie.  

Krachtwerk 
Samen met het talent stellen we een plan op, dat gericht is op het zo zelfstandig 
mogelijk functioneren. De individueel opgestelde doelen die in dat plan zijn 
geformuleerd zien we als gezamenlijke doelen van het talent en de coaches. We 
gaan daar de daar de methode Krachtwerk voor gebruiken. Deze gaat uit van 
ieders eigen kracht en hoe deze ingezet kan worden om die doelen te behalen. We 
doen dat op basis van de krachteninventarisatie, een vragenlijst die als basis geldt 
voor het ondersteuningsplan.  

Het krachtgerichte begeleidingstraject bestaat uit drie samenhangende delen: 
focusbepaling, uitvoering en evaluatie. De zeven basistaken van het 
begeleidingstraject zijn: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, 
inschatten van zelfregulering, doelen stellen en een actieplan maken, 
ondersteunen van herstel, evalueren en afronden. Krachtwerk kan in korte en 
langdurende trajecten worden toegepast3. 

Ongeveer 75% van de talenten stroomt door naar meer zelfstandigheid. Voor de 
overige talenten zetten we in op het stabiel krijgen en houden van hun situatie; 
daarvoor bieden wij de optie van langdurige begeleiding op onze locatie 
Madestein. Onze werkwijze en benadering hebben een sterk preventief karakter. 
Dat verklaart waarom wij in 2021 slechts 1 situatie hebben gehad waarbij (in 
overleg met een behandelaar) een maatregel vanuit de Wet Zorg & Dwang is 
opgelegd4.   

3 https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/presentiebenadering-basis-goede-
zorg 
4 Dit incident is gemeld bij de IGJ 
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Terugblik op de verbeterpunten van 2020 
 

In 2020 is een aantal verbeterpunten opgesteld waar we in 2021 mee aan de slag 
wilden gaan. Deze zijn in het kwaliteitsrapport van 2020 beschreven. Hieronder  
blikken we terug op de punten en vertellen we wat de status er nu van is.  

Slaap/waakdienst 
In 2021 is besloten om van de slaapdienst een wakkere nachtdienst te maken. 
Gezien het uitbreiden van de woonplekken en de wens van het team was het een 
logische keuze om ook in de nacht de nabijheid en veiligheid te kunnen bieden. Uit 
de resultaten van Dit vind ik ervan! (DVIE!) kwam dat de talenten verbetering 
wilden op het thema veiligheid. We verwachten dat het instellen van de 
waakdienst voor hen verbetering op geeft. 

In- en exclusiecriteria 
De in- en exclusiecriteria waren eerder al opgesteld maar niet voldoende bekend 
in het team. Daar is in 2021 actie op ondernomen. Passend bij de nieuw 
opgestelde missie en visie zijn er, samen met een afvaardiging van het team 
nieuwe in- en exclusiecriteria opgesteld. Deze zijn verspreid en uitgebreid 
besproken in de teamoverleggen. 

Huisinrichting 
Dit onderwerp wordt besproken in bouwsteen 2, onderdeel huis.  

Aandacht voor een gezonde levensstijl 
We zijn in 2021 direct begonnen met het organiseren van een wandeling iedere 
avond. De omgeving leent zich erg voor wandelingen en de gesprekken die dan 
gevoerd worden zijn zeer van toegevoegde waarde. Daarnaast is er nu minimaal 4 
dagen per week een gezonde maaltijd beschikbaar waarbij talenten ook kunnen 
helpen en leren koken. Deze activiteit wordt zeer druk bezocht en heeft tevens als 
doel bewustwording en voorlichting met betrekking tot gezonde voeding. 

MIC/MIM meldingen 
Dit onderwerp heeft in 2021 veel aandacht gekregen. Dit wordt toegelicht in 
bouwsteen 1, het zorgproces rondom de individuele cliënt.  
 
 

 

 

 

Signaleringsplannen  
De coaches hebben allen met de gedragsdeskundige het format voor de 
signaleringsplannen besproken en wat daarin verwacht wordt. Daarnaast is de 
mogelijkheid in ONS Nedap (ECD) om op de fases uit het signaleringsplan re 
rapporteren gereed gemaakt. In 2022 wordt dit in gebruik genomen. 

De inrichting van het ondersteuningsplan 
De inrichting van het ondersteuningsplan en het gehele cliënt dossier is in 2021 
gewijzigd. Met een externe partner is hieraan gewerkt, dit komt verderop in het 
rapport aan bod.   

Regie van de cliënt 
In 2021 hebben we geen cliënttevredenheidsonderzoek gedaan. In 2022/2023 
staat dit op de planning voor heel Vitaal Zorggroep. Wel is nogmaals DVIE! 
afgenomen bij al onze talenten.  

Informatie naar het team 
De informatievoorziening naar het team is sterk verbeterd in 2021. Door de 
invoering van 5 seniorcoaches, in plaats van 2 teamleiders, die veel op de 
werkvloer zijn is daarin al een eerste verbeterslag gemaakt. De overlegstructuren 
worden per 2022 anders ingericht waardoor praktische zaken, caseloadbespreking 
en intervisie in een betere verhouding qua tijd besproken worden. We merken dat 
praktische zaken de overhand kunnen krijgen als dit niet goed gekaderd wordt. 
Door middel van memo’s en adequate interne communicatie kunnen die zaken 
toch ook voldoende besproken worden. 

Kwaliteitsrapport 
We hebben dit kwaliteitsrapport geschreven in een ander format en een ander 
gebruik van de beschikbare bronnen. Ook hebben we het kwaliteitsrapport meer 
visueel gemaakt en dat komt wat ons betreft de leesbaarheid ten goede.  
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Bouwsteen 1 – Het zorgproces rond het 
individuele talent 
 

Aantal talenten, Verdeling ZZP, financieringsbronnen 
In 2021 heeft Talenty in totaal 117 talenten in zorg gehad. Voor 13 talenten werd 
de zorg van de WLZ gefinancierd, voor 12 talenten werd de zorg vanuit de WMO 
gefinancierd. Verder werden 59 ambulant begeleide talenten vanuit de WMO 
begeleid. Daarnaast werd de zorg voor 33 talenten vanuit de WFZ gefinancierd.  

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen in proces en uitvoering – methodisch werken 
Door groei in het aantal talenten en de focus van de organisatie om te blijven 
verbeteren zijn in 2021 verschillende aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen 
worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. 

MIC meldingen, MIM meldingen en klachten 

 
 
In 2021 zijn meer meldingen vastgelegd dan in 2020. De stijging van 73 naar 264 
meldingen is het gevolg van een verbeterslag in het consequent, tijdig en volledig 
melden van incidenten door de coaches. 
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De meest voorkomende categorieën zijn verbale agressie, fysieke agressie en 
overtreding van de huisregels; dit was ook in 2020 het geval.  
 
We hebben geconstateerd dat we het proces nog verder kunnen verbeteren: 
 

 Individuele meldingen worden goed opgepakt, de opvolging en 
vastlegging van de meldingen kan nog verder verbeterd worden; 

 Er wordt een verbeterslag gemaakt in het meldingen formulier; de te 
kiezen categorieën waaronder een melding valt is niet toereikend.  

 De coaches worden begeleid in het kiezen van de juiste categorie bij het 
doen van een melding.  

 Daarbij geven we ook aandacht voor het gegeven dat iedere melding één 
keer gemeld mag worden.  

 
Binnen Vitaal Zorggroep is aandacht voor het melden proces van melden. Dit 
wordt vanaf 2022 veilig incident melden (VIM) genoemd. De insteek is om voor 
geheel Vitaal Zorggroep dezelfde werkwijze, waar mogelijk, te hanteren. De 
procedure wordt in 2022 herschreven. Onderdeel hiervan is dat bij Talenty (en 
ieder organisatieonderdeel) een coach komt die als aandachtsgebied kwaliteit 
heeft. 
 
De talentreis 
Afgelopen jaar zijn wij gestart met het maken van de talentreis. De talentreis is 
een procesbeschrijving waarbij van aanmelding tot einde de zorg doelmatig, 
systematisch- en procesmatig wordt gewerkt. Hiervoor bestond de noodzaak tot 
het krijgen van inzicht in het proces van de zorg om vervolgens bewust te worden 
waar we in het proces nog verder impact kunnen maken. Mogelijk werden er 
verschillende werkwijzen gehanteerd.  
Deze reis visualiseert welke richtlijnen, protocollen en afspraken aanwezig zijn en 
welke onderdelen ontbreken of verbeterd kunnen worden. Het volgen van deze 
stappen leidt tot meer bewust handelen. Ook wordt dit proces cyclisch doorlopen, 
daarmee behalen we winst. We toetsen steeds of het proces nog voldoet in de 
praktijk, door onder andere de analyses van de MIC-, MIM en klachten meldingen 
en praktijkbevindingen hierbij te betrekken. 

De talentreis wordt twee keer per jaar met het team besproken zodat de reis 
actueel is en past bij de praktijksituatie. Het team en het talent worden betrokken 
bij de inbreng en het proces rondom het vaststellen en aanpassen van de 
talentreis.  

Naast de talentreis werken we ook aan een medewerkersreis met vergelijkbare 
doelstellingen. Deze zal in de loop van 2022 een concretere invulling krijgen.  
 

De Krachtwerk methodiek 
In 2021 hebben we, in lijn met onze missie en visie, gekozen om Krachtwerk als 
methodiek te gaan gebruiken. Dit is een krachtgerichte basismethodiek om 
mensen, die tijdelijk of langdurig de greep op hun bestaan kwijt zijn, te 
ondersteunen in hun herstel. Zo kunnen zij weer meedoen, erbij horen, ertoe 
doen en zijn wie ze willen zijn.  

 
Afgelopen jaar kregen wij 2 dagen geen contact met een 

talent. We hadden daarom intensief contact met de politie en 
met opvangplekken in het land voor verwarde personen.  

Na snel en actief beraad hebben we direct en permanent een 
vermissingsprotocol toegevoegd aan de talentreis.  

Het talent is gelukkig snel en in goede gezondheid weer 
gevonden. 

Wietske Beugelsdijk, Manager Talenty 
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Uitgangspunt is dat mensen bij tegenslagen en tegenspoed het vermogen hebben 
om te herstellen en de draad van hun leven weer oppakken.5 Deze methode past 
goed bij ons omdat het unieke karakter van een talent wordt onderschreven, dit in 
combinatie met de presentiebenadering maakt de begeleiding gelijkwaardig en 
passend. Eenieder heeft andere problemen met andere oorzaken en het is 
belangrijk ook per talent te kijken hoe je iemand het best kunt helpen. 
Op dit moment is ons elektronisch cliëntendossier totaal opnieuw ingericht om het 
mogelijk te maken dat we met onze nieuwe methodiek starten op basis van de 
cliëntreis. Dat betekent dat ook intern de juiste rechten toegekend kunnen 
worden. 

 
In 2022 wordt de methodiek uitgerold binnen Talenty. Om dit goed en beheerst te 
doen wordt een plan van aanpak gemaakt. Een belangrijk onderdeel bij het 
uitrollen van de Krachtwerk methode binnen Talenty is een training gericht op het 
omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag. Naast deze training, die alle 
medewerkers volgen, wordt veel aandacht gegeven aan motiverende 
gespreksvoering. Hierdoor wordt het effect van de Krachtwerk methodiek 
versterkt. Daarmee leren de coaches namelijk om talenten te ondersteunen om 
vanuit eigen kracht weer in het hier en nu te komen. Deze aanpak voorkomt naar 
verwachting verdere escalatie bij de talenten. 

 

Teamstructuur, nabijheid en toezicht 
De organisatiestructuur is aangepast van 2 teamleiders en 12 coaches naar 5 
senior coaches, 16 coaches en 2 nachtcoaches (de waakdienst). Omdat er meer 
talenten in zorg zijn, betekent dat een groter team. De (senior) coaches bieden 
allen ondersteuning aan een aantal talenten en daarnaast zijn de senior coaches  
zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de coaches. Zo is er altijd voldoende 
inhoudelijke kennis aanwezig voor de coaches om tijdens hun dienst te overleggen 
en daadkrachtig te kunnen handelen. Daarnaast ondersteunt een 
gedragsdeskundige de teams op inhoudelijke vragen.  

                                                                 
5 Krachtwerk | Movisie 

Het oorspronkelijk centrale team is opgesplitst in drie kleinere teams. Kleinere 
teams waarborgen dezelfde gezichten per woning en daardoor meer persoonlijk 
contact tussen talenten en coaches. Daarnaast zijn de woningen ook ingericht op 
verschillende talentprofielen: we matchen nieuwe bewoners op basis van hun 
ondersteuningsvraag en begeleidingsintensiteit met de juiste coaches en woning.  

 
Risicosignalering en ondersteuningsplan 
Als vast onderdeel van het ondersteuningsplan heeft ieder talent een eigen en 
actueel signaleringsplan. Hierdoor kunnen we fases in gedrag tijdig herkennen en 
op de juiste manier reageren. In de rapportage van ons talentendossier kunnen we 
op deze fases rapporteren. Hierdoor kunnen we analyseren op welke momenten 
bijvoorbeeld de spanning hoog is of juist laag. Dat geeft ons inzicht op basis van 
feitelijke informatie. Dit is na de wijzigingen in het ECD mogelijk gemaakt door 
overleg tussen Quattri en Q-Consult en het team. Naast de eerder genoemde 
talentreis waarin het proces wordt omschreven was het van belang dat de inhoud 
ook werkelijk in de praktijk mogelijk werd. Door Quattri in te schakelen om ons 
ECD gebruiksvriendelijk in te richten is dat bewerkstelligd.  
 

De risicosignalering zelf wordt door analyse van de MIC- en MIM meldingen 
ondervangen. De gedragsdeskundige signaleert hierin knelpunten en trends en 
koppelt deze terug naar het team. 

Huisregels en sanctiebeleid 
De huisregels zijn aangepast, daar is met het hele team aan gewerkt, en opnieuw 
vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat samen met de coaches aan 
het ondersteuningsplan gewerkt wordt. Daarnaast wordt aan een goed leefklimaat 
gewerkt door regels en afspraken te maken over drugs en alcohol, geen bezoek na 
22 uur, de brandveiligheid en het omgaan met elkaar en elkaars spullen.  
In het sanctiebeleid staat beschreven hoe, wanneer en waarom er officiële 
waarschuwingen gegeven mogen worden.  

https://www.movisie.nl/interventie/krachtwerk
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Daarin ligt de nadruk vooral op hoe we in de toekomst zo een waarschuwing 
kunnen voorkomen, wat daarvoor nodig is en waar we dan extra tijd en energie 
aan geven. Uiteindelijk kunnen meerdere officiële waarschuwingen gevolgen 
hebben voor het verblijf bij Talenty. Hier is een stroomschema voor gemaakt dat 
voor iedereen inzichtelijk is.  

De inhoudelijke vertaalslag van de huisregels en het sanctiebeleid geeft helderheid 
over wie welke beslissingen, op welk moment mag nemen maken en wat daar de 
afspraken over zijn. Daar draagt het eerder genoemde stroomschema aan bij en 
wie daarin de verantwoordelijkheid neemt. De seniorcoaches zijn degenen die ook 
beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan niet geven van een waarschuwing 
of toestemming voor kamercontrole. Er werkt altijd een senior coach of er is een 
bereikbare dienst van een senior coach als achterwacht. Daarnaast is de manager 
bereikbaar voor acute vraagstukken.  

 

Talent en COVID 
Ook in 2021 heeft Talenty te maken gehad met ingrijpende maatregelen om de 
gevolgen van COVID zoveel mogelijk te beperken. We hebben een actief 
vaccinatiebeleid gevoerd bij de coaches en de overige Talenty medewerkers om 
het begeleidingsproces zoveel mogelijk te kunnen voortzetten. 

Wij hebben ingezet op continuering van bestaande activiteiten en de 
dagbesteding voor onze talenten om bij een mogelijke uitbraak fysiek of op 
afstand direct in te kunnen spelen op de ondersteuningsbehoefte, zodat zij zoveel 
mogelijk hun vaste dagstructuur konden behouden. Er is wel sprake geweest van 
een uitbraak van COVID bij zowel medewerkers als talenten op onze locatie. Dit 
heeft vanwege onze vroegtijdige inspanningen geen gevolgen gehad voor de 
continuering van zorg. 
 
Het management van Vitaal Zorggroep kwam periodiek bijeen om steeds de stand 
van zaken bij alle organisaties goed in zicht te hebben. Door hen is een 
continuïteitsplan opgesteld waarmee geborgd wordt dat de zorg en ondersteuning 
zoveel als mogelijk steeds op de juiste manier kan worden verleend.  



     

 
13 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 

Bouwsteen 2 - Talentervaringen 
 

Talenty hecht veel waarde aan de relatie tussen talent en coach. Aan die relatie 
wordt gewerkt wanneer zij in gesprek gaan én blijven. Daarom hebben we in 2021 
wederom gekozen voor Dit vind ik ervan!( DVIE!), een instrument om nog meer 
inzicht te krijgen in de ervaringen van de talenten. Hiermee kunnen we de zorg- en 
dienstverlening aanpassen aan hun ervaringen. 

De scores op de vragenlijst geven aan hoe een talent een bepaald thema ervaart 
en of hij of zij op die thema’s een verandering zoekt. Deze informatie wordt 
gebruikt voor aanpassingen in het ondersteuningsplan. 

Uit de scores per thema blijkt dat de talenten op alle thema’s vaak de scores goed 
of top geven. Die scores betekenen dat zij tevreden zijn met de ondersteuning en 
huisvesting die Talenty biedt. Echter wordt er ook matig en slecht gescoord. Die 
scores motiveren ons nog beter te kijken naar het ondersteuningsplan en hoe wij 
de talenten nog meer tevredenheid kunnen laten ervaren. De thema’s gevoel, lijf 
en kiezen krijgen relatief veel lagere scores. Daarnaast hebben de talenten 
aangegeven dat zij op de thema’s gevoel, huis en kiezen het meest naar 
verandering zoeken.  

Deze thema’s worden hieronder verder uitgewerkt.  

Gevoel 
De talenten gaven aan veel ondersteuning op praktisch niveau te krijgen, maar 
misten daarin de ondersteuning op gevoel. Dat zien we terug in de scores. Dit is 
een verbeterpunt waarop we sterk inzetten. Alle coaches gaan in het eerste 
kwartaal van 2022 de trainingen motiverende gesprekstechnieken en 
agressieregulatie volgen. Dat zorgt al voor meer preventieve gesprekken. 
Daarnaast worden met de Krachtwerk methodiek en het bijbehorende 
ondersteuningsplan meer verdiepende vragen gesteld. De informatie wordt 
vervolgens gebruikt om de doelen en begeleiding nog beter vorm te geven. 

 

 

 



     

 
14 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 

 

Lijf 
Talenten geven geen hoge score aan het thema lijf. Hierin zien wij een verband 
met het belang van goede dagbesteding. Zinvolle dagbesteding is essentieel voor 
een goed dag en nachtritme. Een goed dag en nachtritme wordt ook meer 
gestimuleerd door de nachtcoach die de talenten actief naar hun bed verwijst of ‘s 
nachts een gesprek kan voeren om “zorgen” te ontnemen en de talenten hun rust 
kan laten nemen.  

Daarnaast wonen ook talenten met een verslavingsachtergrond bij Talenty; deze 
doelgroep heeft behoefte aan aanvullende fysieke en psychosociale 
ondersteuning. Omdat wij van mening zijn dat in een huiselijke setting met de 
juiste begeleiding en behandeling meer te bereiken valt dan een kortdurende 
periode in een kliniek, zijn we momenteel in gesprek met goede 
samenwerkingspartners om deze specifieke ondersteuningsvraag vanaf de kern 
aan te pakken. Dat betekent eigenlijk dat wij bij Talenty het verlengstuk zijn van de 
behandeling die ons Talent elders krijgt. 

In 2022 gaan we beweging als dagelijkse activiteit aanbieden. Op dit moment 
sluiten de talenten vrijblijvend aan bij een wandeling in het naastgelegen bos. 
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een app in te zetten om 
zelfstandig het bewegen of sporten te stimuleren.  

Huis 
De talenten gaven aan dat ze meer huiselijkheid in hun woning willen zien. De 
standaard kant-en-klaar gemeubileerde woningen van Talenty worden als prettig 
maar soms ook wat onpersoonlijk ervaren: er mist een persoonlijke touch en de 
warmte van “eigen” spullen. De dagbesteding heeft dit thema opgepakt door 
samen met de talenten bij de kringloopwinkel klein meubilair te kopen en dat naar 
eigen smaak zelf op te knappen. Daarnaast hebben de coaches en de talenten 
samen de kerstversiering van de huisjes gedaan. 

 

 

 

 

 

 

Kiezen 
Deze score laat zien dat talenten hier graag een verandering in zien. Dat valt 
enerzijds samen met de beperkende corona maatregelen, maar we kijken ook 
naar de aansturing vanuit Talenty zelf.  

Enkele talenten gaven aan dat het online doen van boodschappen leidt tot minder 
overzicht in de keuzemogelijkheden. Dat heeft een direct effect op de 
waargenomen autonomie en eigen regie. Daarom kunnen talenten in 2022 hun 
eigen boodschappen doen. 

 

 

 
“Het is gewoon zo mooi om dit samen met talenten te doen. 
Ze zijn zo actief en serieus bezig. Ze zien ook direct resultaat 
natuurlijk. Dat maakt het belangrijk. Niet de kerstversiering 
maar de aandacht en het plezier van het samen bezig zijn." 

Senior coach Randall over de kerstsfeer in de woningen 
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Overige observaties 
Op onderstaande thema’s uit DVIE! kwamen ook belangrijke aspecten naar voren. 

Veiligheid en voorspelbaarheid 
De talentenraad6 is voor Talenty een belangrijke graadmeter. Wat daarin 
besproken wordt en wat er uit voortkomt geeft aan wat er leeft onder onze 
bewoners en nemen we dit dan ook erg serieus. Doordat DVIE! een 
momentopname is kwam daar veiligheid niet duidelijk naar voren terwijl dat bij de 
talentenraad wel een belangrijk thema was. Zij gaven aan meer behoefte te 
hebben aan een voorspelbaar sanctiebeleid en een groter gevoel van veiligheid.  

                                                                 
6 Bij Talenty hebben we in plaats van een cliëntenraad een talentenraad. Dit is in lijn met de 

visie van Talenty over de positie van onze Talenten. Verder is de invulling gelijk aan die van 
een cliëntenraad. 

 

We hebben in 2021 veel geïnvesteerd in het vergroten van de veiligheid en 
voorspelbaarheid voor de talenten. Dat effect is wél terug te zien in de resultaten 
van de vragenlijsten en is ook opgemerkt door de talentenraad. Er blijkt een groot 
gevoel van veiligheid ervaren te worden. De extra begeleiding in de woningen, de 
nachtdienst en camerabewaking hebben hiertoe geleid. De nieuwe huisregels en 
sanctiebeleid dragen hier ook aan bij. Ook dat was een wens vanuit de 
talentenraad.  

 

Vrienden en kennissen 
We zien tevredenheid als het gaat om vrienden en relaties. Binnen Talenty hebben 
we het vrijetijdsaanbod uitgebreid in de weekenden. Elke zondag wordt een 
brunch aangeboden. Elk weekend is een filmavond gepland en er worden 
regelmatig extra activiteiten zoals een bingo of sportles georganiseerd. Daarnaast 
wordt elke avond gewandeld zodat de talenten in groepsverband op een actieve 
manier kunnen ontspannen.  

 
“De nachtcoaches zijn heel aardig. Ik ben heel blij met hun 

want ze maken altijd een praatje. Het is veiliger omdat ze alles 
zien wat er gebeurt. Soms zie ik ze wel eens lopen met een 

zaklamp. Het is donker ‘s nachts." 

Michael, talent bij Talenty 

 
De invloed van COVID 

“Ook in 2021 speelde COVID een rol bij het afnemen van de 
vragenlijst: enkele talenten waren in quarantaine, dat heeft 

mogelijk invloed gehad op de uitkomsten. Ook de steeds 
wisselende maatregelen hadden een merkbaar effect op de 
talenten. Daardoor bleek het in 2021 ook lastiger voor onze 

coaches om coronamaatregelen te handhaven.” 

Wietske Beugelsdijk, Manager Talenty 
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Bouwsteen 3 - Teamreflectie  
 
Talenty is gegroeid in 2021, zowel in aantal talenten als in collega’s en functies. 
Om goed te kunnen reflecteren hebben we zo veel mogelijk diversiteit voor de 
teamreflectie nagestreefd. We hebben een coach gevraagd die zich nu bezig houdt 
met de opzet en uitvoering van dagbesteding en een die zich bezighoudt met de 
ondersteuning van de senior coaches en coaches. Beiden waren aanwezig bij de 
teamreflectie.  

Wij hebben bij onze teamreflectie gebruik gemaakt van de geeltjes methode van 
Philadelphia7. Dit is een mooie, goed toepasbare manier om de vragenlijsten te 
toetsen aan de ervaringen binnen het team. Er is gekozen voor de thema’s 
veiligheid en het beste uit jezelf halen. Veiligheid omdat dit vanuit de talentenraad 
benoemt werd als belangrijk onderwerp maar ook omdat we daar binnen het 
team extra aandacht aan willen besteden.  

Het beste uit jezelf halen sluit goed aan bij de methode Krachtwerk. Deze 
teamreflectie kan dan tevens als informatiebron dienen voor het proces wat komt 
tijdens de implementatie van de methodiek.  

Veiligheid 
De coaches zijn het unaniem eens dat de inzet van nachtcoaches bijdraagt aan het 
fijne leefklimaat voor talenten. De signalering van de nachtcoaches is essentieel 
voor de inzet van acties overdag. Het gevoel van nabijheid is hierdoor sterk 
gegroeid, waardoor de talenten zich 24 uur per dag gehoord voelen. Daarnaast 
verhoogt dit de continuïteit van de ondersteuning gedurende de dag én de nacht. 

                                                                 
7 
https://www.vgn.nl/system/files/article/file/Teamreflectie%2B2.%2BGeeltjes%2Bmethode
%2B-%2BPhiladelphia.pdf 

 

 

 

Op het terrein van Talenty zijn camera’s geplaatst om de nachtdienst te 
ondersteunen. Deze geven sneller inzicht in eventuele situaties waarbij uitgezocht 
wordt wat er is voorgevallen en zo kan gemakkelijker en sneller preventief 
gehandeld worden.  

https://www.vgn.nl/system/files/article/file/Teamreflectie%2B2.%2BGeeltjes%2Bmethode%2B-%2BPhiladelphia.pdf
https://www.vgn.nl/system/files/article/file/Teamreflectie%2B2.%2BGeeltjes%2Bmethode%2B-%2BPhiladelphia.pdf
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Het beste uit jezelf halen (talent) 
Onze ketenpartners werken nauw samen met de coaches. De externe 
behandelaren hebben om de week een MDO met een senior coach waarin een 
groot aantal casussen op de agenda staat. Dat zorgt voor de periodieke 
afstemming die we met elkaar nodig hebben en kunnen we elkaar versterken.  

De omzetting naar kleinere teams zorgt voor meer overzicht tijdens het 
teamoverleg. De casuïstiek wordt behapbaar omdat de caseload van ongeveer 60 
naar maximaal 20 zakt. De input van de gedragsdeskundige heeft daardoor meer 
inhoud en geeft meer ondersteuning aan de uitvoerende coaches.  

De coaches zien de administratieve lasten als verbeterpunt. Zij hebben gekozen 
voor het werken met mensen, de administratieve last valt hen zwaar. Er worden 
ook direct oplossingen aangedragen zoals het inhuren van een collega die 
administratieve taken doet en een telefoondienst kan doen. Zo, stellen zij, kunnen 
zij meer tijd een aandacht van hun werktijd besteden aan het coachen van hun 
talenten. 

Ook geven de coaches aan dat het sanctiebeleid nog niet goed genoeg bekend is 
en niet consequent gebruikt wordt. Het is onderdeel van het ondersteuningsplan 
maar de context en achtergrond willen zij binnen Talenty Wonen meer op de 
voorgrond laten komen. Dit punt wordt door de implementatie van de Krachtwerk 
methodiek geborgd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het SMART 
opstellen van heldere en haalbare doelen en het werken met de PCDA cyclus, dit is 
een verbeterpunt voor 2022. Wanneer de coaches de werkwijze zich goed eigen 
gemaakt hebben zal dat voor de talenten meer duidelijkheid geven. Dat is 
belangrijk, zo weten ze wat zij kunnen verwachten en wanneer bij gedrag dat niet 
volgens de gedragsregels is.  

Vanuit de vragenlijst DVIE! komt gevoel als aandachtspunt bij de talenten naar 
voren. De coaches herkennen dat. Er wordt veel ingezet op praktische hulp bij 
binnenkomst van een talent. Vaak krijgen zaken zoals schuldhulpverlening, een 
uitkering of een verlopen paspoort prioriteit.  

 

 
Dat maakt dat de aandacht van de coaches eerst daarop gericht is. Door het 
talent-ervaringsonderzoek blijkt dat de gevoelskant minstens zo belangrijk is voor 
de talenten en dat zij dit nu missen. De verwachting is dat de training motiverende 
gesprekstechniek dat inzicht bij de coaches zal vergroten. Dit verbeterpunt wordt 
reeds opgepakt. Bij de implementatie van de Krachtwerk methodiek wordt daar 
extra op gelet.  

 

 

Het wordt opgemerkt dat het hebben van een goede dagstructuur soms nog te 
veel ontbreekt. Talenty is bezig om de dagbesteding op te zetten en deels uit te 
besteden, waardoor de dagstructuur voor de talenten meer zinvol ingevuld kan 
worden. Dit is een lopend proces waarvan het eindpunt nog niet behaald is.  
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Het is het meest tastbaar bij talenten met een laag energieniveau. Door hen te 
activeren in zinvolle dagbesteding of werk willen wij hen daarin positief blijven 
stimuleren.  

De belangrijkste conclusie is dat we gebaat zijn bij het methodisch werken 
waarmee we de PDCA cyclus goed borgen. Het ECD is hier, zoals eerder in het 
rapport besproken, ook op ingericht in 2021. We hebben 2022 ervoor 
uitgetrokken om het systeem goed in te richten en goed te faciliteren alvorens het 
te gaan gebruiken. Het methodisch werken blijft een proces wat in de komende 
jaren prioriteit blijft houden. 

 
 

 

Bespreken van het rapport  
 

RvC 
Op 10 mei 2022 heeft de bespreking van het kwaliteitsrapport met de RvC 
plaatsgevonden. Bij deze afspraak was de volledige Raad van Commissarissen 
aanwezig en vanuit Talenty de directeur, zorgmanager en de beleid- en 
kwaliteitsmedewerker. 

Er is begonnen om de RvC e.e.a. te vertellen over het kwaliteitskader om hun 
geheugen hierover weer wat op te frissen en zij het kwaliteitsrapport goed in de 
context kunnen plaatsen.  

De RvC heeft aan het begin van de bijeenkomst complimenten op het 
kwaliteitsrapport gemaakt. Ze zijn erg onder de indruk van het rapport en de 
inhoud. Ten opzichte van 2020 zien zij veel vooruitgang. Zowel bij het schrijven 
van het rapport als bij het werken aan kwaliteit binnen Talenty.  

Gezamenlijk hebben we het rapport doorgelopen en hun vragen beantwoord en 
feedback besproken. De door hen gegeven feedback wordt zoveel mogelijk in het 
rapport verwerkt. 
 
Eén vraag van de RvC die we hebben beantwoord en niet in het rapport hebben 
verwerkt betrof de manier van schrijven in het rapport. De vraag impliceerde dat 
het gebruik van we en wij in een rapport niet voor de hand ligt en waarom wij dat 
zo doen. Wij hebben aangegeven dat dit een bewuste keuze is omdat we willen 
laten zien hoe we tegen kwaliteit aankijken, hoe we eraan werken en dat we dat 
met elkaar doen. Verder hebben wij als doelstelling dat het rapport leesbaar is 
voor meerdere doelgroepen en deze manier van schrijven draagt, ons inziens, bij 
aan de leesbaarheid. 

Een andere vraag van de RvC betrof het nieuw opgestelde sanctiebeleid. Zij 
vroegen zich af hoe wij bij onze beslissingen met betrekking tot sancties de emotie 
niet laten meewegen. Wij hebben hen verteld dat juist door het opstellen van 
regels en afspraken in het beleid en dit te volgen wanneer aan de orde, je de 
beslissing op feiten kan baseren.   
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Talentenraad 
Op 20 mei 2022 is het kwaliteitsrapport besproken in de talentenraad. De 
talentenraad heeft een wisselende samenstelling, wegens zwangerschapsverlof 
van de vaste contactpersoon hebben we ervoor gekozen om samen met 3 
talenten, zorgmanager Wietske en coach Indira de talentenraad tussentijds bij 
elkaar te vragen om het kwaliteitsrapport te bespreken.  
 
We bespraken de methode Krachtwerk. De talenten gaven aan de methode wel 
mooi te vinden en dat het goed bij Talenty past. Weten waar je goed in bent is 
belangrijk. Dat de coaches daar meer over leren is goed.  
 
De talentreis is nu niet bekend bij de talenten. Na uitleg van Wietske hoe het 
werkt en waarom we denken dat dit goed is werd dit wat concreter. Het blijft wel 
wat abstract. Coach Indira gaf aan dat hiervan ook een talentenversie gemaakt 
wordt en dat deze in de talentenraad besproken zal worden.  
 
Vrijwel alle talenten hebben een signaleringsplan. Niet alle talenten hebben daar 
inzicht in. Om incidenten te voorkomen is dat wel heel belangrijk. De gezamenlijke 
conclusie is dat meer inzicht en kennis nodig is. Iets waar we de komende tijd aan 
gaan werken met elkaar.  
 
De nieuwe verdeling van coaches was soms wel moeilijk. Sommige talenten 
kregen daardoor een nieuwe coach en dat is niet fijn. Liever willen de talenten 
zoveel mogelijk dezelfde coach. Een lid van de talentenraad geeft aan dat als hij 
een klacht over zijn coach heeft, dat hij niet weet waar hij dan naartoe kan gaan. 
Alle andere coaches verwijzen steeds naar zijn persoonlijke coach. Daarom wil hij 
weten of dat anders kan. Een heel goede tip!  

OR 
Op 10 mei 2022 heeft de bespreking van het kwaliteitsrapport met de OR 
plaatsgevonden. De OR was voltallig aanwezig. Van Talenty waren aanwezig de 
zorgmanager en de medewerker beleid en kwaliteit. 
 
We hebben het kwaliteitskader op hoofdlijnen besproken, daarna hebben we het 
rapport deel voor deel doorgenomen en hebben we besproken hoe de opbouw is, 
waarom daarvoor gekozen is en wat we in 2021 hebben gedaan dat aan het 
betreffende deel bijdraagt of wat de resultaten van DVIE! en de teamreflectie zijn 
in 2021.  
 
De OR heeft aangegeven dat zij het rapport duidelijk vinden, netjes geschreven en 
opgemaakt en dat er duidelijk veel aan kwaliteit is gewerkt in het afgelopen jaar. 
Ook is het volgens hen duidelijk dat het talent centraal staat bij Talenty.  

Externe visitatie 
Over het jaar 2021 doen wij een externe visitatie met twee partijen. Dit jaar 
hebben we deze visitatie met twee collega instellingen gedaan. Met beide 
organisaties hebben we hiervoor een fysieke bijeenkomst gehad.  

De Haardstee 
Op maandag 2 mei 2022 heeft de externe visitatie met ‘De Haardstee’ 
plaatsgevonden. Wij zijn in Leiden te gast geweest op hun kantoor. Van de 
Haardstee waren aanwezig de bestuurssecretaris), een manager, een 
zorgbemiddelaar en twee persoonlijk begeleiders. Van Talenty waren aanwezig de 
zorgmanager, de medewerker beleid en kwaliteit en een coach (verslaglegger van 
de bijeenkomst). 

Een belangrijk kwaliteitsonderdeel is in het rapport van beiden betreft de 
MIC/MIM/Klachten. Het bleek dat de Haardstee, net zoals wij, bezig is met het 
opnieuw vormgeven van het proces en de werkwijze. We hebben met elkaar 
ervaringen uitgewisseld. Besproken waarom we het proces wijzigen en hoe het nu 
eruit komt te zien, welke stappen hierin al zijn genomen en we hebben elkaar van 
tips kunnen voorzien. Het bespreken van dit specifieke onderwerp is voor ons van 
toegevoegde waarde en maakt deze visitatie succesvol. 
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Humane Zorg 
Op maandag 9 mei 2022 heeft de externe visitatie met ‘Humane Zorg’ 
plaatsgevonden. Wij zijn hiervoor in Rotterdam in de Science Tower geweest. Dit is 
het kantoor van de externe deskundige die tevens verslag maakt. De volgende 
deelnemers waren aanwezig van Humane Zorg: de directeur, de beleids- en 
kwaliteitsadviseur en een trajectcoördinator. Van Talenty waren aanwezig: de 
zorgmanager en de medewerker beleid en kwaliteit). De rol van moderator is 
vervuld door een extern persoon. Hij heeft ook het verslag van de bijeenkomst 
gemaakt.   

De doelstelling van deze externe visitatie was om met elkaar kritisch en 
constructief in dialoog te treden in hoeverre het kwaliteitskader leeft binnen de 
organisatie, bij de medewerkers en bij de cliënten; alsmede hoe de bouwstenen 
procesmatig zijn vormgegeven en welke informatie dit ons oplevert, welke 
informatie we nodig hebben voor een betere reflectie en hoe we deze informatie 
het beste kunnen gebruiken.  

Humane Zorg is over 2021 door het zorgkantoor vrijgesteld van het maken van een 
kwaliteitsrapport. Zodoende hebben zij relevante onderwerpen met betrekking tot 
kwaliteit en het kwaliteitskader verwerkt in hun directiebeoordeling. Deze hebben 
wij voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen. Zij hebben de concept versie van 
ons kwaliteitsrapport ontvangen.  
We hebben met Humane Zorg een fijne bijeenkomst gehad waaruit 
overeenkomsten bleken en we konden sparren over knelpunten die worden 
ervaren en zaken die we anders aanpakken. 

Hieronder bespreken we een aantal belangrijke punten uit de visitatie. Het 
volledige verslag is op te vragen bij Talenty en Humane Zorg. 

Het was leuk om te zien dat, hoewel anders geformuleerd, de visie op zorg en de 
aanpak veel overeenkomsten vertoond. Dat zorgt ervoor dat we voor een groot 
deel al op dezelfde lijn zaten en we elkaar goed konden vinden in het gesprek.  

 

 

 

We kunnen van elkaar leren als het gaat om dagbesteding. We hebben deze 
beiden anders vormgegeven en aan beide constructies zijn voor- en nadelen 
verbonden waar we elkaar kunnen helpen en voorzien van tips.  

Het meten van cliënt ervaringen middels DVIE! is besproken. Humane Zorg is net 
begonnen dit instrument te gebruiken. Wij bij Talenty gebruiken het al langer en 
zijn juist aan het kijken of een ander instrument beter passend zou zijn.  

Het onderwerp meldingen is uitvoerig besproken. Bij ons heeft het afgelopen jaar 
een grote groei plaatsgevonden in het aantal meldingen. We zijn bezig dit proces 
opnieuw in te richten. Vooral de melding categorieën en de manier van 
afhandeling en analyse wordt onder de loep genomen. Bij Humane Zorg loopt het 
proces van afhandeling en analyse juist goed, echter hebben zij te kampen met 
weinig meldingen. Mogelijk dat dat deels ook wordt veroorzaakt doordat zij kleine 
woningen op meerdere locaties hebben en niet op één terrein. Dit is voor hen nog 
niet duidelijk. De meldingen worden bij Humane Zorg geregistreerd in Qlink wij 
hebben dit systeem gezien. Wij gaan vanaf juni 2022 Zenya implementeren waarin 
wij dan de meldingen registreren.  

Het gesprek is wederzijds als positief en prettig ervaren. Waarbij we over onze 
overeenkomsten en verschillen hebben kunnen spreken. De wens is uitgesproken 
om contact te onderhouden. De vorm is nog niet afgesproken. Dit kan opnieuw 
een bijeenkomst met een afgevaardigde groep zijn of juist afspraken tussen de 
managers en beleidsmedewerkers afzonderlijk.   
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Reflectie en focus voor de toekomst 
 

Afgelopen najaar hebben we van CZ Zorgkantoor uitleg gekregen over het 
kwaliteitskader, het kwaliteitsrapport en de juiste focus daarin. Zodoende hebben 
we ons rapport dit jaar anders opgesteld. Naar ons idee is het beter dan vorig jaar 
en zijn wij hier lerende in en blijft het interessant te kijken hoe we hier verder in 
kunnen ontwikkelen. We zullen daaraan komend jaar met de uitbreiding van onze 
kwaliteitsafdeling; een nieuwe collega bij beleid en kwaliteit en onze nieuwe 
collega kwaliteitscoach, gaan werken en ontwikkelen.  

2021 was het jaar van grote stappen. We hebben de talentreis ontwikkeld als rode 
draad voor de zorg en ondersteuning die wij bieden. Niet alleen bij Talenty maar 
bij Vitaal Zorggroep als geheel wordt deze ontwikkeld. Deze talentenreis gaan we 
afmaken door alle relevante documenten toe te voegen. De documenten die er 
nog niet zijn worden nu gemaakt op basis van wat we werkelijk nodig hebben. Wij 
zien liever dat deze preventief al gemaakt zijn. Daar werken we nu aan. 2022 
wordt het jaar om te werken aan de inhoud.  

We gaan de ondersteuningsplannen op basis van de Krachtwerkmethode opnieuw 
maken. Uiteraard is dit niet binnen een jaar goed doorgevoerd, dit proces zal de 
komende jaren verder lopen. We blijven dichtbij de praktijk staan door coaches 
direct te betrekken bij dit proces en het borgen van de methodiek. We gaan 
werken met aandachtfunctionarissen en het train de trainer principe. Op deze 
manier blijven coaches in het veld medeverantwoordelijk en kan management 
snel schakelen bij signalen uit de praktijk.  

Het MIC/MIM proces is veranderd. Dit is voor geheel Vitaal Zorggroep een 
ontwikkeling die zeer belangrijk is. Van daaruit is het plan een werkgroep met 
medewerkers van Talenty en Royaal thuis op te zetten om de procedure en 
meldingen te toetsen. Intervisie en scholing kan op die manier gezamenlijk 
plaatsvinden.  

De nachten zijn nu bezet door een wakkere nachtdienst. We gaan opnieuw 
bekijken of we een extra nachtcoach willen. Onze ervaring is dat deze wakkere 
nachtdienst een signalerende functie heeft die onmisbaar is voor de dag.  

 

 

 

 

Talenty staat zoals gezegd voor de ontwikkeling van talenten. Dagbesteding heeft 
daar een belangrijke bijdrage in. Het bieden van mogelijkheden in de 
arbeidsmarkt, het ontwikkelen van vaardigheden en de sociale interactie zijn 
essentieel om perspectief te bieden. Op dit moment hebben de talenten verspreid 
over verschillende locaties dagbesteding: Kleinschalige dagbesteding op onze 
locatie, bij een ketenpartner of bij externe bedrijven. Op korte termijn willen we 
de dagbesteding ook kunnen bieden op een locatie buiten ons terrein. De 
voorbereidingen hiervoor worden getroffen en de juiste coaches zijn betrokken in 
het proces. Voor de opzet van deze dagbesteding is een interim manager actief 
om het huidige team te ondersteunen om hier de nodige verdere slagen in te 
slaan.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Missie en visie van Vitaal Zorggroep  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Missie  

Iedereen is écht uniek, iedereen verdient een liefdevolle benadering. Dat is ons 
kompas voor innovatieve zorg en ondersteuning, in alle levensfases, door heel 
Nederland. Elke dag werken we, samen en eigenwijs, aan het vormgeven én 
leveren van het beste zorgaanbod. 

 

Visie  

Wij zijn lief met Lef! We zijn ondernemende professionals, altijd in beweging en 
bezig om de groeiende vraag naar zorg en ondersteuning op te vangen. We 
denken in kansen, we pakken door en we investeren in onze processen, in ons 
aanbod en in onszelf. Want goed is voor ons niet goed genoeg: wij zijn pas 
tevreden als onze cliënten én medewerkers onze ambassadeurs zijn.  

                                                                                                                              

 

 

 

Kernwaarden 

Leefkracht Samen werken aan het lichamelijk, psychisch, 
spiritueel en sociaal welzijn van de ander. 
We stimuleren een gezonde leefstijl door samen met de 
cliënt te werken aan het vergroten van welzijn en 
zelfredzaamheid. We geven de ander aandacht, creëren 
bewustwording en zoeken samen naar oplossingen.  

Innovatie Wij kijken altijd hoe de zorg beter en efficiënter kan. 
Innovatie en vernieuwing zitten in ons karakter: we 
kijken altijd naar wat er beter kan, bij de cliënt en op de 
werkplek. Met innovatie maken we onze missie 
zichtbaar én meetbaar. 

Expertise Goed is niet goed genoeg.   
We voldoen ruimschoots aan alle geldende 
kwaliteitsnormen, we werken met goed opgeleide 
professionals en we investeren flink in groei en 
ontwikkeling. We delen onze kennis en leren van onze 
samenwerkingspartners. 

Familiair Wij benaderen elkaar zoals wij zelf ook benaderd 
willen worden. 
Iedereen voelt zich begrepen, vertrouwd, gewaardeerd 
én thuis door ons warme benadering. 



     

 
23 

Kwaliteitsrapport Talenty 2021 

Bijlage 2: Talentversie kwaliteitsrapport 
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