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Nieuwsgierig 

De Waerden werkt nog steeds hard 
aan het op orde houden van de indicaties 
en de ondersteuningsplannen. 

Om te weten of de indicaties en ondersteuningsplannen kloppen 
gaan we hierover met cliënten in gesprek. 

We hebben ook gewerkt 
met een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier
waarin alle informatie staat
die nodig is voor de ondersteuning.

Dit gaan we verbeteren in 2022 
Met het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier 
kunnen we de ondersteuningsplannen beter bijhouden. 
Wij gaan nu zo snel mogelijk werken
aan een cliëntportaal waarmee cliënten 
zelf hun ondersteuningsplan kunnen inzien.

Ook gaan we kijken hoe wij de manier van ondersteunen 
zo goed mogelijk in het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier 
kunnen opschrijven.
Onze manier van ondersteunen heet Triple-C. 
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Respect 

Bij De Waerden vinden we het belangrijk dat 
cliënten en verwanten kunnen meepraten 
over wat er bij De Waerden gebeurt.
Respect gaat over kunnen meepraten over je ondersteuning.

Meepraten kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via: 

Respect gaat ook over dingen als:

In 2021 hebben 5 cliënten een klacht ingediend 
en hebben 6 cliënten gepraat met een vertrouwenspersoon. 
Er zijn folders gemaakt over:

Zo weten cliënten nog beter waar ze heen moeten. 

Dit gaan we verbeteren
Op iedere locatie moet voor cliënten een manier zijn
om mee te praten over wat op de locatie gebeurt.
Bijvoorbeeld over de huisregels 
of de kleur op de muur in de gezamenlijke woonkamer. 

Ook cliënten die ambulante ondersteuning krijgen 
moeten kunnen meepraten over De Waerden.
Bijvoorbeeld in een lokale raad of tijdens een huiskameroverleggen. 

De informatie tussen de centrale deelraad cliënten en de locaties wordt verbeterd. 
En er wordt gezorgd dat de centrale deelraad cliënten bekender wordt.





Plezier 

De cliënten van De Waerden moeten
voldoende dingen in hun vrije tijd kunnen doen 
en een leuke werkplek hebben. 
Helaas is dit door Corona niet voor alle cliënten gelukt. 
Omdat ze geen vrienden en familie konden bezoeken 
of niet naar de dagbesteding konden. 
Sommige cliënten voelden zich daardoor eenzaam.

We hopen dat nu Corona steeds minder wordt 
onze cliënten weer meer activiteiten kunnen ondernemen, 
leuke dingen kunnen doen 
en weer vaker vrienden en familie kunnen bezoeken. 

Dit gaan we verbeteren
Volgend jaar wordt er meer aandacht gegeven 
aan de gezondheid van cliënten 
door voldoende beweging aan te bieden 
en nog vaker gezond te eten. 





Ontwikkelingsgericht 

De Waerden vindt het belangrijk 
dat ervaringsdeskundigen hun ervaring kunnen delen. 
Er zijn er 5 cliënten als ervaringsdeskundigen actief.

20 cliënten hebben de training ‘naar de top’ gevolgd.

Dit gaan we verbeteren
We gaan onderzoeken waar cliënten 
als ervaringsdeskundigen nog meer kunnen worden ingezet. 
Bijvoorbeeld helpen bij een stembureau 
of het verzorgen van koffie en thee op het centraal bureau.





Professioneel

Onze begeleiders zijn opgeleid om 
goede ondersteuning te bieden. 

Helaas zijn veel begeleiders in 2021 ziek geworden 
waardoor er meer wisselingen zijn geweest dan andere jaren. 
Ook is er meer gebruik is gemaakt van uitzendkrachten.
Daardoor hebben cliënten vaker ‘vreemde gezichten’ gezien.
We hopen dat dit volgend jaar minder zal gebeuren.








