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Voorwoord raad van Bestuur: 
Zorg dragen voor een veilig, vertrouwd zorgklimaat voor jongeren en jongvolwassenen, 
verbonden met elkaar, vooruit gericht. Dit is waar VBB zich met al haar medewerkers 
iedere dag met bezieling en enthousiasme voor inzet. 

Een veilig, vertrouwd werkklimaat voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers is hier 
voorwaardelijk voor. 
 Het Corona virus maakte het een serieuze uitdaging om ook in 2021 dit alles werkbaar en 

beheersbaar te houden. Spannende en onzekere tijden waarin veel werd gevraagd van 
medewerkers, bewoners en deelnemers.  
De raad van bestuur is dan ook meer dan trots op iedereen die zich zo hard en flexibel 

heeft ingezet om de zorg zo normaal als mogelijk door te laten gaan, in tijden die alles 
behalve normaal zijn geweest. 
 
In dit document leest u de wijze waarop de stichting bezig is met haar zorg voor kwaliteit, 

en deze wil blijven verbeteren. 
Enerzijds worden hierbij de traditionele meetinstrumenten gebruikt en anderzijds belicht 
vanuit het kwaliteitskader en vooral de dialoog die hierover wordt gevoerd wordt en het 

continue werken aan verbetering. 
 
Kwaliteit van zorg is op diverse manieren meetbaar, traditionele systemen en definities 

zeggen vaak iets over het proces en beheersbaarheid, maar hoe toets je de kwaliteit voor 
de individuele cliënt en hoe geef je vorm aan verbetering? 
 

In het kwaliteitskader ziet de raad van bestuur een gedegen kader voor het bewaken en 
door ontwikkelen van kwaliteitsverbetering, zowel kwalitatief als kwantitatief.  
Het kader wordt gehanteerd voor de gehele organisatie en niet louter voor de WLZ 

doelgroep. Deze keuze is bewust gemaakt door de raad van bestuur omdat zij meent dat 
het kader en de toepassing van de bouwstenen waardevol voor iedereen is.  Sinds de 
invoering van het kader, drie jaar geleden zien we vooruitgang in het toepassen van het 

kader en wordt het steeds verder geïntegreerd in de organisatie. Er komst steeds meer 
ruimte voor dialoog over de wijze van het bieden van de juiste zorg, passend bij de missie 
en visie van de organisatie en aansluitend bij de individuele zorgvraag. 
 

Hiernaast biedt het kwaliteitsrapport een gedegen document om objectief te kijken naar 
kwaliteit en daarnaast waar gewerkt wordt aan verbetering en dient als hulpmiddel om 
transparante verantwoording af te leggen zowel intern aan: rvt, MR MT etc. als extern aan 

zorgkantoren i.g.z. en stakeholders. 
 
 

Raad van bestuur, mei 2022 
Zoe Smit & Evelien Vermeij 
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Leeswijzer 
 

Dit kwaliteitsrapport is opgebouwd rondo de volgende thema’s: 
- Bewoners centraal 
- Medewerkers centraal 

- Veiligheid 
In hoofdstuk 1 leest u een omschrijving van de organisatie en haar aanbod. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 2 teruggeblikt op het jaarverslag 2019, de externe visitatie en wordt kort 

toegelicht waar de informatie uit dit document vandaan komt. Hierna worden per 
hoofdstuk de thema’s nader uitgelicht. Deze thema’s worden geïllustreerd met verhalen 
van bewoners en medewerkers en sluiten af met een opsomming van krachten, 

aandachtspunten en actiepunten. 
Het document sluit af met een conclusie en doorkijk naar 2022. 
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H1: Dit is de Villa 
 

1.1 De organisatie: 
 
Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie (rechtsvorm stichting), zij zet zich in voor 

jongeren en jongvolwassenen die door diverse omstandigheden tussen de wal en het 
schip vallen of dreigen te vallen, en (nog) niet in staat zijn hun eigen plek in de 
maatschappij (terug) te vinden. VBB biedt hen een veilige, stabiele thuishaven waar zij hun 

“thuis” kunnen vinden, zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen en te komen tot krachtig, 
volwaardig burgerschap. Villa Boerebont hanteert hierbij drie pijlers: wonen, (individuele) 
begeleiding en zinvolle dag invulling 

Villa Boerebont spreekt over bewoners en deelnemers in plaats van cliënten. 
 
VBB werkt vanuit haar basisvisie dat een veilige, stabiele woonomgeving een succesvol 

werkende factor is voor persoonlijke ontwikkeling. Zij hanteert hierbij de begeleiding vanuit 
nabijheid (Presentie benadering, A. Baart 2011). Deze werkwijze vertaalt zich onder andere 
in de kleine, hechte teams binnen een huiselijke woonlocatie. VBB vindt het van belang 

dat de begeleiding constant is. Iedere locatie kent op deze wijze een klein kernteam van 
woonbegeleiders, zodat stabiliteit en veiligheid een gegeven is. Naast de 
presentiebenadering hanteert VBB de Workwise methode, motiverende gespreksvoering 
“veranderen doe je zelf”. Medewerkers uit het primair proces zijn hierin geschoold.  

Het gehele zorgverleningsproces wordt vormgegeven middels een zorgplan en cyclische 
evaluaties conform de PDCA-cyclus. (Zie kwaliteitshandboek voor een schematische 
weergave van het hulpverleningsproces).  

Door middel van de diverse woonlocaties met ieder een eigen karakter van VBB worden 
bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het 
punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het 

opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van woon- en individuele begeleiding. Hierbij 
worden perioden van drie maandelijkse evaluatie gehanteerd. Doel is altijd het behalen 
van maximale zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid, participatie naar 

vermogen.  
Villa Boerebont is er voor jongeren met psychische problematiek, gedragsproblematiek, 
een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.  

 
 
Visie, missie, kernwaarden 

Visie 
Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby’s. 
Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. 
Niet iedere jongvolwassene heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan 

zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de problematiek van de 
persoon, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Hierdoor is 
het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel omzwervingen 

nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te komen. Het startpunt hiervoor wil VBB 
bieden, zonder te veel achteruit te kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te 
zitten. Zorg die niet wordt bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar 

zorg door actieve, betrokken, persoonlijke en geduldige bejegening.  

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, 

begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling.  
Hiernaast zet zij zich in om een stevige schakel te zijn binnen de keten en verbinding te 
maken met mens, milieu, stad en maatschappij.  
 

Missie  
Het bieden van een veilige haven voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, het 
bevorderen van de zelfredzaamheid en te komen tot volwaardig, krachtig burgerschap.  

 

 
 
 

 
 
  

 
Kernwaarden: 

 

Veilig    Een plek om thuis te komen 

 

Verbonden Met mens, milieu en maatschappij 

 

Vooruit Kijkend naar kansen en mogelijkheden 
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1.2 wat we doen:  
VBB biedt haar zorg vanuit diverse locaties, twee locaties 24 uurszorg, twee locaties 16 
uurszorg, en zes woningen geclusterd zelfstandig wonen in de wijk. Een 24 uurslocatie  

locatie speciaal ingericht en toegerust op het bieden van beschermd wonen voor (jong) 
volwassenen met een ernstige verslavingsachtergrond: BLINK. VBB biedt eveneens 
ambulante zorg aan jongeren en jongvolwassenen die zelfstandig wonen. Villa Boerebont 

is voornamelijk actief binnen de regiogemeente Breda voor beschermd wonen en 
maatwerk. Ook binnen de regio Hart van Brabant en diverse kleine gemeente is de 
stichting actief. VBB is een door CZ gecontracteerd WLZ aanbieder in de sector VG. 
Villa Boerebont is een door het ministerie van VWS erkende WLZ- VBB onderschrijft de 

Zorgbrede Governance code en heeft deze onder andere geïmplementeerd in haar 
statuten.  
 

 

Activering & Dagbesteding: 
Naast het bieden van de pijlers, een veilig woonklimaat en (individuele) begeleiding, geeft 

Villa Boerebont middels het aanbod van de Moerbei vorm aan de derde pijler: een zinvolle 
dag invulling.  
DE MOERBEI , dochteronderneming van de stichting, biedt activerings- en 

dagbestedingstrajecten aan mensen die graag vooruit willen. Wij zijn van mening dat 
iedereen unieke kwaliteiten heeft en hopen die samen te kunnen ontdekken! Deelnemers 
van DE MOERBEI worden gekoppeld aan een trajectbegeleider die met de deelnemer 

gaat kijken en onderzoeken wat men wil bereiken binnen het traject. Samen wordt een 
persoonlijk plan opgesteld met doelen waaraan gewerkt gaat worden. Door middel van 
individuele gesprekken en begeleiding op de werkplaats gaan deelnemers hiermee aan 
de slag. Stap voor stap zien we deelnemers groeien in hun kracht, zelfvertrouwen en zeker 

ook in trots. 
Trots op zichzelf en op de mooie producten die gemaakt worden. Er zijn diverse 
werkplaatsen die allemaal overeenkomstig hebben dat ze uit passie ontstaan zijn waarbij 

duurzaamheid, authenticiteit en creativiteit een belangrijke drijfveer is. Binnen de Moerbei 
wordt ook plaats geboden aan deelnemers die niet woonachtig zijn binnen de stichting. Zij 
komen bijvoorbeeld van collega instellingen of een vsv traject. Er wordt hierbij geen 

bovengrens voor leeftijd gehanteerd wat maakt dat de groepen divers van samenstelling 
zijn, wat resulteert in mooie samenwerkingen. 
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1.3 Kerngegevens: 
Villa Boerebont biedt beschermd wonen, begeleiding en zinvolle dag invulling op basis van 

WMO en WLZ.  WLZ (VG03 -VG06) Villa Boerebont biedt op 9 locaties bescherm wonen aan 
68 bewoners. Het percentage WMO is 95%, WLZ 5 %. In 2021 waren er 236 unieke cliënten in 
zorg (geweest). 

(Exclusief gesubsidieerde trajecten zoals Maatschappelijke opvang en vroegtijdig 
schoolverlaters, VSV’ers). 
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1.4 Organogram 
Villa Boerebont kent een twee koppig bestuur en staat onder toezicht van de raad van 

toezicht. In de stichting werken verder 
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Hi, ik ben Prescilla. Ik heb 8 maanden in het safehouse gewoond en ben daar aan 

mijn verslaving problemen gaan werken. Ik mocht hier mijzelf ontwikkelen door 

gesprekken met begeleiders en kon altijd mijn hart luchten. Alle suggesties die zij mij 
gaven nam ik in me op. 

Dit was niet altijd even leuk, maar ik heb het wel echt nodig gehad. Op de 

dagbesteding leerde ik mijn grenzen aan te geven en het rustig aan te doen. 

Daarnaast leerde ik om te zorgen voor dieren. Dit is tot op de dag van vandaag nog 

steeds erg belangrijk voor mij. Bij VBB heb ik veel mogen leren. Ze hebben mij 

opgevangen toen ik uit de kliniek kwam en mij echt thuis laten voelen. Ik leerde weer 

mijzelf te zijn! 

 
Na langer dan een jaar bij VBB te zijn kan ik weer zelfstandig wonen, ook al krijg ik hier 

nog wel ambulante begeleiding in. Door kleine stapjes te zetten in het safehouse en 

op de dagbesteding lukt het me nu om clean te blijven en voor mijzelf te zorgen! 

 

Ik ben VBB erg dankbaar voor dit alles. Dankzij deze organisatie heb ik mijzelf weer 

teruggevonden en ben ik weer van mijzelf gaan houden. Ik kan iedereen VBB 

aanraden, de zorg die zij bieden is erg uitgebreid. 
 

Dankjewel Villa Boerebont! 

Lieve groetjes, Prescilla  
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H2 Terugblik en informatie 
 

2.1 Terugblik 
 
Het kwaliteitsrapport 2020 sloot af met de speerpunten: 

 
- Doorontwikkeling van locatie gebonden teams 
- Teamreflectie met als thema’s de kernwaarden 

- MIC procedure herzien & opvangteam realiseren 
- Medezeggenschap: bewoners en medewerkers op orde brengen met bevlogen 

mensen 

- Invoeren Capability model (Functioneren en MTO 
- CTO uitvoeren 
- Scholing motiverende gespreksvoering 

 
Deze punten komen terug in de uitwerking per thema’s.  
 

2.2 Externe visitatiecommissie 
IN 2019 en 2020 was er een externe visitatiecommissie bestaande uit drie externe personen 
met veel ervaring in de sector. Helaas is door afstand en Corona het niet mogelijk 

gebleken invulling te geven aan de visitatie zoals we dat voor ogen hadden. Hierom is 
besloten om op een andere wijze invulling te geven. In 2021 is gestart met het formeren 
van een nieuwe visitatiecommissie, in Q1 van 2022 zal deze voor een oriënterend gesprek 

samen komen.  
Graag willen we de commissie in 2022 fysiek toegang bieden tot onze diverse locaties, hen 
in contact brengen met de verantwoordelijke teamcoördinatoren en andere collega's. Ook 
zagen wij graag gesprekken met onze bewoners, deelnemers van de dagbesteding en de 

bewonersraad tot stand komen zodat zij konden toetsen of in de praktijk ook waargemaakt 
wordt wat er in dergelijke plannen zoals dit wordt beschreven. 
 

Graag merken wij hierbij op dat we in 2020 zeer positief beoordeeld zijn door GGZ-Breburg 
en Zuidwester. We werken als organisatie veelvuldig samen met externe verwijzers, partijen 
die moeten verantwoorden waar zij hun cliënten middels onderaannemer contracten naar 

doorverwijzen. Bij deze verantwoording hoort een periodieke toetsing waarin onder andere 
gevraagd wordt naar de systemen waarin de kwaliteit geborgd wordt, de verslaglegging en 
verantwoording, de veiligheidseisen, audits en kwaliteitstoetsen. Een blik van buitenaf zorgt 

voor kritische reflectie en houdt het belang van kwaliteit op het vizier. Een positieve 
beoordeling is dan een fijne opsteker als organisatie. Echter het is geen externe visitatie zoals 
bedoeld in het kwaliteitskader, hiervan is de organisatie zich bewust.  

 
 
 

 
 
 

2.3 Bronnen  
Hieronder een beknopt overzicht van de documentatie welke gebruikt zijn bij de 

totstandkoming van het rapport. 
 

MJBP Meerjarenbeleidsplan 

Directiebeoordeling Directiebeoordeling 2021 

Externe visitatie  Commissie t.b.v. kwaliteitskadertoetsing verslag 2019 

Interne audits VBB kent een interne auditcommissie 

Externe audit ISO 9001: 2015 DNV 

MTO Medewerkers tevredenheid onderzoek 2019 No lost Capital 

CTO Client tevredenheidsonderzoek 2018 Custom Eyes 

MIC Melding incidenten cliënten (registraties en analyses) 

Q-evaluaties Kwartaalrapportages (managementrapportage) 

Planner overzichten 
MT& staf 

Werkplannen per afdeling 

Klachten 
rapportage 

Aantal ingediende klachten formeel & informeel intern & KPZ) 

Inspectierapport 27 

juli 2021 

Inspectie gezondheidszorg en jeugd, ministerie van 

volksgezondheid welzijn en sport. 

Jaarverslag LSR Bevindingen vertrouwenspersoon LSR 

 

 

 

 

2.4 Kwaliteitssysteem 
 

Villa Boerebont is in 2012 gestart met de implementatie van de PDCA-cyclus in al haar 
bedrijfsprocessen. Dit houdt in dat het gehele managementsysteem vanuit deze 
systematiek is opgebouwd. 
 

De organisatie heeft een meer jaren beleidsplan wat jaarlijks wordt bijgesteld vanuit de 
directiebeoordeling. 
Eenmaal per maand vindt er een strategisch overleg plaats waarin staf en MT een update 

geven van de doelstellingen en (verbeter) acties binnen hun afdeling. Per kwartaal wordt 
dit geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Bijstellingen worden verwerkt in de 
afdelingsplannen (Planner). Per kwartaal wordt de samenvatting hiervan gepubliceerd op 

de medewerkerspagina en wordt deze gedeeld met de raad van toezicht. Een maal per 
jaar vindt een directie beoordeling plaats en worden bijstellingen gedaan in het meerjaren 
beleidsplan. 

 
Het gehele systeem wordt getoetst door zowel interne- als externe audits.  
De interne audits richten zich voornamelijk op de uitvoering van de primaire processen en  

hoe de medewerkers uitvoering hieraan geven. Naleving en kennis van het 
kwaliteitshandboek speelt hierbij een grote rol, Interne audits focussen zich hierbij op 
locatie en afdelingsniveau en geven zicht op onder andere naleving van veiligheid en 

zorguitvoering. 
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De externe audit biedt jaarlijks een overstijgende check op de gehele organisatie, haar 
processen, naleving en bijstelling. In 2021 is VBB opnieuw geaudit door DNV en is een her 
certificering afgegeven. De aandachtspunten gegeven in 2020 waren goed opgevolgd 
zoals het verbeteren van de vorm van directiebeoordeling en laten teken van individuele 

afspraken door bewoner. In 2021 kwam als aandachtspunt het aanpassen van het 
medezeggenschapsreglement conform WMCZ &WZD. Ook dit is in orde bevonden. 
 

Voor de kwaliteitsdialoog rondom de WMO vindt per kwartaal een bijeenkomst plaats met 
de gemeente waarin zowel kwaliteitsmedewerkers als beleidsmedewerkers en 
contractmanagers zitting hebben. Voor de WLZ vindt 2 maal per jaar een overleg plaats 

met CZ-zorgkantoor. Vanaf 2020 vindt naast dit bestuurlijk overleg ook een 
kwaliteitsdialoog plaats en komt het zorgkantoor op de diverse locaties voor een 
werkbezoek. 
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H3. Thema1: Bewoners centraal 
- De individuele bewoner/ deelnemer en zijn zorgproces  

- Tevredenheid  

- Medezeggenschap 
 

3.1 Zorgproces: 
Bij villa Boerebont noemen we cliënten geen cliënten maar bewoners of deelnemers. Dit 
wordt gedaan omdat de term door zowel bewoners, deelnemers, als medewerkers wordt 
ervaren als zakelijk en afstandelijk.  

 

Hoe werken we hieraan: 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Start:  

 

Zorgvraag vertalen uit zorgplan door: bewoner, PB'er.  

Termijn: Maximaal 6 weken na start zorg. 

 

2. Vaststellen en afspraken maken: 

 

Na akkoord bewoner (ondertekening) afspraken maken over doelen en wie doet wat. 

Door: PB'er, bewoner, woonbegeleider & eventueel andere relevant betrokkenen. 

Termijn: Max 8 weken na start zorg. 

 

3. Proces loopt. 

 

 

4. Evaluatie en bijstellen zorgplan: 

 

Door: Bewoner, PB'er, Woonbegeleider & eventueel andere relevant betrokkenen. 

Termijn, 3-maandelijks tot einde zorg.  

Bij einde zorg Eindevaluatie/Zorgafsluiting. 

 

 
Iedere bewoner stelt samen met zijn of haar persoonlijk begeleider een zorgplan op. In dit 
plan worden de ondersteuningsvragen in beeld gebracht en worden wensen, 
verwachtingen, risico’s, doelen en werkwijzen afgesproken en vastgelegd. Deze zijn gericht 

op de diverse levensdomeinen en zijn helpend in de ontwikkeling naar kunnen participeren 
in de maatschappij naar vermogen en naar tevredenheid van de bewoner. Maatwerk en 
oog voor het individu is hierbij essentieel. Door een evaluatie cyclus van drie maanden 

wordt gemonitord op vooruitgang en effectiviteit van afspraken en op tevredenheid van 
de bewoner. 
 

 

 

Terugblik : 
 
Uit het CTO 2018 bleek dat er grote tevredenheid was over de mate van eigen invloed en 
mogen meepraten over het zorgplan en eigen keuzes maken. Dit een van de waarden 

waarop actief gestuurd wordt binnen de teams.  
Tijdens de externe audit van 2019, 2020 en 2021bleek 100% van de gecontroleerde dossiers 
op orde en geldig te zijn, hier zijn we erg trots op. 

Eenduidige werkwijze in ONS t.a.v. rapporteren en dossiervorming was een van de 
verbeterpunten uit het rapport van 2020.  
 

2021: 
Eenduidige werkwijze in ONS t.a.v. rapporteren en dossiervorming. 
Er zijn verbeteracties uitgezet hierop en met een hernieuwde instructie en het invoeren van 

Labels is dit sterk verbetert. In team overleggen heeft dit op de agenda gestaan en wordt 
gecontroleerd door de team coördinatoren.  
 

Door capaciteitsproblemen in 2021 vanwege covid is het geplande CTO uitgesteld.  
Wel is eigen invloed, en inspraak op het zorgplan een belangrijke waarde voor de 
organisatie. Dat dit zo wordt ervaren bleek o.a. tijdens het bezoek van de inspectie. VBB is 

zich ervan bewust dat valide onderzoek hiernaar nodig is.   
 
In juli is heeft een onaangekondigd (routine) bezoek van de inspectie (IGZJ) plaats 
gevonden. Een van de thema’s waarop de inspectie de organisatie beoordeeld is 

“Persoonsgerichte zorg”. De inspectie heeft er voor 100%  wordt voldaan aan de 
norm.(Bron: “Rapport van het inspectiebezoek aan Villa Boerebont in Breda op 21 juli 2021). 
Zij hebben onder andere gesprekken gevoerd met bewoners, vertegenwoordigers en 

medewerkers. 
 
Omdat VBB de bewoner centraal stelt en maatwerk wil leveren zat zij waar nodig 

onderaannemers in. In 2021 hebben we heir een toename gezien maar ook in zorgvragen 
waarbij wij worden ingezet als onderaannemer. Dit is belangrijk om de bewoner of 
deelnemer het juiste aanbod te kunnen bieden. Wel is het door de toename 

arbeidsintensief geworden. In In 2021 heeft een uitgebreide HOA-beoordeling 
plaatsgevonden (HOA= hoofd/onderaannemer schap) en zijn de raamovereenkomsten 
herzien. In 2021 is ook een kwaliteitscheck opgesteld die de organisatie uitvoert om te 

checken of de onderaannemer voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze vindt schriftelijk 
plaats. In 2021 is het vanwege COVID niet gelukt om deze kwaliteitschecks te koppelen 
met een praktijkbezoek. Dit staat op de agenda voor 2022. 
 

In 2021 is het niet gelukt voortgang te boeken op het openstellen van het ECD voor 
bewoners en deelnemers. Reden hiervoor is dat we willen starten met een pilot. Dit gaan 
we in 2022 doen. We hebben een nieuw contract voor re-integratie dienstverlening en 

willen deze trajecten gebruiken voor de pilot. 
Helaas is het ook niet gelukt de bewonersapp te lanceren. Er is bewust voor gekozen dit 
niet te prioriteren tijdens COVID wel zijn er diverse campagnes gevoerd met als doel het 

informeren van 
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In 2021 is het niet gelukt m de voorgenomen bewoner app te ontwikkelen, wel zijn websites 

van de organisatie (VBB &MB) aangepast in taalgebruik. Dit om de informatievoorziening 
beter aan te laten sluiten bij jongeren. Veel was geschreven voor verwijzers, nu is het er 
beien, zie www.villaboerebont.nl 
 

Wat gaan we in 2022 doen?  
Nieuw zorgaanbod: Re-integratiedienstverlening. VBB heeft een nieuwe overeenkomst met 
gemeente Breda voor het aanbieden van korte of langere trajecten in het kader van 

“Meedoen’. Hierbij gaan we de openstelling ECD als pilot inzetten. 
Per 1 januari 2022 zal er een nieuw contract voor beschermd wonen in gaan. Hierbij zal 
mogelijk het proces rondom het zorgplan wijzigen ten opzichte van nu.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Samenvatting: 

 

 

- 100% dossiers op orde 

- Inspectierapport IGZJ 

- Hernieuwde  werkwijze en 
procesbeschrijving in ONS. 

 
 

 

- Uitvoeren CTO 
 

 

 

- Onderzoek naar openstelling ECD 

- Praktijkbezoeken onderaannemers 

- Ontwikkelen bewonersapp. 
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Sjors 

Hoi mijn naam is Sjors, ik ben 27 jaar en kom oorspronkelijk uit Tilburg. 

 

Na jaren van overmatig drugsgebruik ben ik bij Blink beland, een safehouse van Villa Boerebont in 

Breda. Hier ben ik bewust naartoe gegaan omdat mijn leven één grote puinhoop was geworden. 

Tilburg was voor mij dan ook geen gezonde omgeving meer waar ik veel negatieve ervaringen heb 

meegemaakt en waar ik geen sociale contacten heb die positief bijdragen aan mijn leven. 

 

Een lastige keuze op dat moment, maar achteraf wel de beste die ik in lange tijd heb kunnen maken! 

 

Ik heb hier in eerste instantie 7,5 maand gewoond en clean gebleven van alle geest en stemmigs 

veranderende middelen. Hierna de overhaaste beslissing gemaakt om door te stromen naar een 

ambulante woning binnen de stichting, waardoor ik ben teruggevallen na 13 dagen. 

 

Gelukkig heb ik de draad weer opgepakt, en ervoor gekozen om terug te keren naar het safehouse, 

waar ik sindsdien verblijf en weer clean door het leven ga. 

 

Deze kans heb ik dan ook met beide handen aangegrepen, en wil ik benutten om geleidelijk aan weer 

in het ritme van werken te komen met uitzicht op een vaste baan in de metaal. 

 

Naar mijn mening is Villa Boerebont dé plek om aan jezelf te werken, en je leven weer op de rails te 

krijgen, en waar je alle nodige hulp en/of ondersteuning kan verwachten die je hiervoor nodig hebt! 

 

Bedankt voor deze kans Villa Boerebont! 

 

Groetjes, 

 

Sjors 
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3.2 Wonen: 
Veilig, verbonden, vooruit, 

 
Veiligheid willen we bieden door middel van kleinschalige locaties en hechte, kleine vaste 
teams. Een prettig, veilig woonklimaat met aandacht voor de individuele bewoner en zijn 

of haar ontwikkeling staat centraal op de diverse locaties. Naast het wonen en de 
ondersteuning aldaar heeft iedere bewoner een persoonlijk begeleider. Deze is niet 
werkzaam op de woonlocatie maar op afspraak beschikbaar, daar waar de bewoner 
wenst, dit kan het hoofdkantoor zijn, de woning of middels een wandeling in het bos.  

Binnen VBB vinden we het belangrijk dat de woning zich richt op wonen, zo normaal als 
mogelijk, huiselijk en ondersteunend waar nodig. En dat individuele zorgvragen, liggend 
buiten het domein wonen ook hierbuiten worden opgepakt. Door het werken in kleine 

teams is goede afstemming hierover mogelijk. Persoonlijk begeleiders zijn wel gekoppeld 
aan een locatie. 
 

Terugblik 2021:  
De kleinschaligheid van locaties, de huiselijkheid en wijze van bejegening vindt de raad 
van bestuur kernkwaliteiten van de organisatie. Mede om dit te behouden maar altijd te 

blijven ontwikkelen is in 2019 een onderzoek gedaan naar het verder optimaliseren van 
locatieteams. Eerste fase was een klein, vast , hecht team van woonbegeleiders, 
slaapdienstmedewerkers en flexers creëren , tweede fase was het toevoegen van vaste 

persoonlijk begeleiders aan vaste locaties per januari 2021. Evaluaties wijzen uit dat er 
meerwaarde wordt ervaren door deze koppeling en inmiddels is het de normale situatie. 
We zijn door gegaan met de derde fase van locatiegebonden weren en hebben ook 

team coördinatoren toegevoegd aan locaties. Hiervoor is in 2022 uitbreiding ingezet. 
 
Gedurende de Corona pandemie is gebleken hoe belangrijk het is hechte teams te 
hebben en ook in lockdowns op elkaar te kunnen bouwen. Gedurende uitbraken is het 

mogelijk gebleven om de diensten te blijven bezetten op locaties al was dit een grote 
uitdaging vanwege het hoge verzuim in 2021. Het was hierdoor noodzakelijk om wisselende 
medewerkers in te zetten, los van het locatieteam. Dit heeft op verschillende bewoners 

weerslag gehad en ondanks alle begrip voor de situatie is gebleken hoe waardevol 
kleinschaligheid is. Vaste gezichten zorgen namelijk voor veiligheid. 
 

Vanwege de Corona en de druk op medewerkers te vervangen bij ziekte wordt een extra 
stanby dienst ingevoerd om gaten in het rooster op te vangen.  
 

 
 

  

Samenvatting wonen  

 

- Huiselijkheid 

- Creëren van locatie gebonden teams: 
naast vaste woonbegeleiders vaste 

persoonlijk begeleiders & team 
coördinatoren. 

- Vaste woon begeleiders 

- Kleinschaligheid 
 

 

-  Samenwerking/ afstemming woon- en 
persoonlijk begeleiders 

 
 

 

 

- Bewoner per locatie laten participeren in 
bewonersraad. 

- Stabiliteit in teams en formatie op orde 
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Ervaring locatiegebonden werken Pia, team coördinator: 

Werken met locatiegebonden teams.  
 
Als team coördinator van de Boerderij en de Loopschansstraat krijgt het werken met 
locatie gebonden teams sinds mei 2021 pas vorm. Dit omdat Villa Boerebont op zoek was 

naar nieuwe persoonlijk begeleiders. Een voordeel hiervan is, is dat de nieuwe collega’s 
starten met de werkvorm die in 2020 is uitgedacht.  
 

Wat betreft locatie gebonden werken houdt voor voor Boerderij en Loop in dat er drie pb-
ers gekoppeld zijn aan de twee locatie.  
Het voordeel hiervan is dat er gekeken kan worden naar welke bewoner het best past bij 

de pb-ers. Op deze manier proberen we een best mogelijke traject samen met de 
bewoner te behalen.  
Nog een voordeel is dat als je al wat langer een bewoner begeleidt en je lijkt niet verder te 

komen dat er gekeken kan worden of er binnen het team een ruiling kan plaatsvinden.  
 
Wat gemerkt wordt is dat, om de feeling te houden en te krijgen met de locaties, de pb-ers 

er voor kiezen minimaal een vaste dag om locatie te werken. Dit is een voordeel voor de 
achtervang wat de pb-ers voor elkaar zijn bij verlof of ziek zijn. De bewoners kennen  de 
pb-ers verbonden aan de locaties en zo is overnemen tijdens verlof makkelijker voor de 

bewoners.  
 
 

Ervaring locatiegebonden werken Farida (woonbegeleidster) en Curtley (persoonlijk 

begeleider): 

 

Oude situatie: 

De persoonlijk begeleiders waren verdeeld over de locaties, waarbij sommige zelfs maar 1 
bewoner op een locatie hadden. Dit zorgde ervoor dat ze 1 keer in de week langskwamen 
voor een gesprek, maar verder niet in zicht waren en ook niet inzichtelijk hadden wat de 

bewoner daadwerkelijk op de locatie deed. Daarnaast waren soms de gesprekken op de 
aardenhoek ipv locatie, waardoor er geen directe communicatie was tussen pb'er en 
woonbegeleiding. Dit gebrek aan communicatie zorgde voor wrijving tussen de 

woonbegeleider en pb'er, aangezien het traject van bewoner niet helder was en 
de input van woonbegeleiders niet werd gevraagd. Het voelde alsof beide teams langs 
elkaar heen aan het werken waren.  

De zorgplannen werden vaak opgesteld op de kamer van bewoner of op de aardenhoek, 
waardoor hier geen woonbegeleiding bij aanwezig was. Deze waren dan ook vaak niet op 
de hoogte van de doelen of het traject van de bewoner.  
 

Nieuwe situatie: 
Persoonlijk begeleiders werken vanuit de locatie of zijn vaak aanwezig voor hun 
gesprekken, dit zorgt ervoor dat ze vrijwel elke woonbegeleider een keer zien in de week 

en kunnen sparren over hun bewoners. De lijntjes zijn erg kort, bijvoorbeeld wanneer een 
bewoner niet naar dagbesteding gaat is dit gelijk zichtbaar voor de pb'er. Zij gaan samen 
met de woonbegeleider dan het gesprek aan, waardoor een bewoner ook merkt dat wij 

als team op één lijn zitten.  
	

 

 

 

 

.  
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3.3 Zinvolle dag invulling: 
Een zinvolle dag invulling, een van de drie pijlers van Villa Boerebont.  

De ervaring leert dat het voor ieder mens van wezenlijk belang is om zinvolle daginvulling 
te hebben. Dit kan bijvoorbeeld school of (vrijwilligers)werk zijn. Door omstandigheden kan 
dit(tijdelijk) niet mogelijk of haalbaar zijn. In dat geval wordt er door 

dochteronderneming de Moerbei dagbesteding en/of activering aangeboden op 
verschillende interessegebieden: 

• Beij: Tuin en Dier – Op onze boerderij aan de Frankenthalerstraat is dagelijks 
een ploeg aan het werk om de dieren te verzorgen en om te werken op het 

land. Een leuke en afwisselende plek! 
• Bijt: Horeca – Onder begeleiding maakt het horecateam dagelijks de lunch 

voor alle werknemers van Villa Boerebont en voor alle deelnemers van de 

dagbesteding. Van de boodschappen, het bereiden en opdienen tot het 
opruimen van de keuken. 

• MOER: Fietsenwerkplaats – In de werkplaats op de Aardenhoek knappen de 

deelnemers oude fietsen op. De deelnemers die wat ervaring opgedaan 
hebben, maken van oude onderdelen hippe designfietsen waar we trots op 
zijn! 

• Spijker: De Houtwerkplaats – De deelnemers leren stap voor stap werken 
met hout en gereedschap tot ze leuke opdrachten kunnen afronden zoals 
banken van steigerhout en andere opdrachten. 

• Maak: Het creatieve centrum van de Moerbei waar met bijzondere 

materialen leuke designproducten worden bedacht en gemaakt. 

Alle deelnemers krijgen een trajectbegeleider die samen met de deelnemer kijkt naar de 
doelen waaraan gewerkt gaat worden. 

Terugblik & stvz  2021: Ook onder de Corona omstandigheden is de dagbesteding door 
gegaan met een aantal maatregelen. Niet altijd gemakkelijk maar door de flexibiliteit van 
de collega’s en deelnemers is het gelukt.. Op locaties die in isolatie gingen is een 

trajectbegeleider toegewezen aan de woonlocatie en heeft daar dagbesteding 
aangeboden. Ook zijn er sportfaciliteiten gebouwd in de tuinen van locaties.  

Naast deze innovatieve daginvulling heeft VBB- MB in 2020 onderzocht wat het draagvlak is 
voor andere momenten dan de standaard tussen 9 & 16 uur. Dit enerzijds  omdat de 
aantallen deelnemers vanwege Corona gespreid moesten worden, we niemand teleur 

wilden stellen maar ook om meer te kunnen bieden. Pilot is gedraaid en er is dermate veel 
vraag naar dat per 1 februari 2021 het standaard in het aanbod zit. 
In eerdere rapporten is gerefereerd aan het CTO uit 2018 waarin de wens vanuit de 

deelnemers en bewoners kwam meer actief betrokken te zijn in de wijk en maatschappij, 
iets willen bijdragen en betekenen. De twee jaren die hierop volgden hebben de acties 
die hierop zijn uitgezet haar vruchten afgeworpen. Een dagdeel per week is het mogelijk 

deel te nemen aan “ Moerbei doet”. Hierin wordt in samenspraak met deelnemers en 
partijen in de wijk of uit de stad activiteiten uitgezet die bijdragen”. Voorbeelden zijn: 
klusjes doen bij mensen uit de wijk, wandelingetje maken, koken in het bejaardenhuis etc. 

Vanwege Corona zijn de mogelijkheden beperkt geweest maar heeft de ploeg 
meegeholpen met collecteren voor een goed doel en tal van inzamelacties uitgezet. 

In 2021 is VBB gestart met bezoeken en kwaliteitschecks bij onderaannemers. 

Accountgesprekken met gemeente Breda, Regio Hart van Brabant en het Zorgkantoor CZ 
hebben digitaal plaatsgevonden middels teams vanwege Corona. De kwaliteitsdialoog 
met CZ was dit jaar vanwege corona niet verplicht maar heeft VBB wel gevoerd omdat zij 
hiervan wil leren. Bijzonderheden zijn hier niet uit voortgekomen. Veel aandacht is gericht 

geweest op corona, de risico’s en de meerkosten hiervan. 
Het contract met Regio Hart van Brabant loopt door tot juli 2022, de regio heeft nog niet 
kunnen contracteren middels de nieuw contracteren. VBB heeft kenbaar gemaakt zich 

niet in te schrijven voor een nieuw contract. 
In 2021 is een samenwerking tot stand gekomen met GGZ Breburg waarbij een 
medewerker van de GGZ een dag in de week in huis is voor ondersteuning van de GGZ-

deelnemers en ondersteuning op expertise van de medewerkers. 

We zien dat na de groei van het aantal deelnemers van de Moerbei in 2020 er een grote 

uitstroom is in 2021. Dit is voor het overgrote deel succesvolle uitstroom Veelal naar 
vrijwilligerswerk of betaalde baan. Een mooi resultaat van het traject, een risico voor de 
stabiliteit van bezetting en een uitdaging te monitoren hoe effectief dit is na zes maanden 

een jaar en mogelijk zelfs langer.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Samenvatting daginvulling  

 

- Avonddagbesteding 

- HOA beoordeling uitgevoerd en 

kwaliteitsdialoog wordt gevoerd. 

- Samenwerking GGZ 

 

- Stabiele bezetting werkplaatsen 

 

 

 

 

- Tool ontwikkelen voor monitoring effectiviteit 

van traject na uitstroom. 

-  
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Hoi ik ben Davy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kwam bij De Moerbei in 2019 omdat ik even de draad kwijt was.  

Via instanties kwam ik bij De Moerbei terecht.  

Bij de Moerbei had ik keuzes in verschillende werkplaatsen, uiteindelijk is mijn keuze 

op MOER gevallen. 

In het begin was het eigenlijk erg spannend en had moeite met contact te maken 

met de deelnemers en begeleiding.  

Na een paar maanden heb ik mijn draai te pakken gekregen met de hulp van de 

werkplaats begeleiders. Ook het contact met de andere deelnemers ging naarmate 

de tijd erg goed. Heb vriendschappen gesloten met mensen waar ik nu nog steeds 

mee omgaat. 

In het begin was het zoeken naar mijn interesse bij MOER, het demonteren van fietsen 

was niet mijn ding. Het technische aspect van de fietsen en het repareren was wel 

iets wat mij interesseerde. 

Met de hulp van de begeleiders ben ik mij gaan verdiepen in de fietstechniek. Ik heb 

meegewerkt aan de speciale fietsen die we maken, hier ben ik wel trots op en heb er 

veel van geleerd. 

 

Heb 2 jaar bij De Moerbei gewerkt en heb hier een ontzettend fijne tijd gehad. Na de 

2 jaar heb ik ook de stap gezet naar betaald werk bij een fietsenmaker in Breda. Met 

de ervaring en kennis die ik bij MOER heb opgedaan ging het moeiteloos over naar 

mijn nieuwe baan.  

Ben ook echt ontzettend dankbaar met de ervaring en hulp die ik hier heb gekregen. 
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3.4 Tevredenheid: 
In 2018 was het laatste cliënt tevredenheidonderzoek. Dit heeft mooie resultaten en 

inzichten opgeleverd waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt om door het 
ontwikkelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de locatie gebonden teams en Moerbei 
doet. In 2021 was het gepland een nieuw CTO te laten uitvoeren. Echter door alles wat de 

COVID pandemie met zich meebracht heeft het bestuur ervoor gekozen m dit door te 
zetten naar 2022.  
 
 

3.3 Medenzeggenschap: 
Villa Boerebont ondervindt al langere periode moeite in het optuigen en in de lucht 

houden van een adequate bewonersraad. In 2021 is deze wederom stilgevallen en is 
tijdelijk besloten per locatie een kleine vertegenwoordiger aan te stellen in de verwachting 
dat dit uit kan groeien tot een gezamenlijke raad die representatief is voor alle bewoners. 
In het kader van de WMCZ was er in 2021 nog een stap te verbeteren in het reglement 

medezeggenschap. Dit was ook een van de bevindingen van de externe audit in 
november 2020. Het regelement cliëntenraad was niet volledig aanpast op de WMCZ. 
Dit is in 2021 aangepast en getoetst met het LSR. 

In 2022 zal het LSR betrokken worden bij de aanpak hoe te komen tot een representatieve 
bewonersraad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Samenvatting  

 

- Reglement bewonersraad is aangepast op 
WMCZ 

- Externe vertrouwenspersoon bewoners (LSR) 
 

 

 

-  Stabiliteit van bewonersraad. 
 

 
 

 

- Door ontwikkelen bewonersraad. 

- Uitvoeren CTO door Custom Eyes 
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H4. Medewerkers: 
	

Villa Boerebont, met de Moerbei had in 2021 73 medewerkers in dienst (47,2 FTE).  
Medewerkers zijn zowel MBO als HBO geschoold. Het percentage woonbegeleiders is de 

grootste medewerkersgroep. Zij beschikken over minimaal mbo-niveau 4. Hiernaast worden 
assistent woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen ingezet. Naast vaste medewerkers 
telde VBB in 2021 17 vrijwilligers en 10 stagiaires. Tevens participeert VBB in een 

leergemeenschap van Avans hogeschool sociale studies. Dit jaar kon het helaas deels niet 
fysiek op onze locatie vanwege Corona maar is het digitaal vormgegeven. 
 

De stichting valt voor het dagelijks bestuur onder een tweekoppige raad van bestuur en zij 
vallen onder de raad van toezicht. Zie organogram. Op 1 januari 2021 heeft een wissel 
plaatsgevonden binnen de RVT. 1 lid is afgetreden en 1 nieuw lid is toegetreden. In 2022 zal 

naar verwachting een wissel binnen het bestuur plaatsvinden wegens het vertrek van een 
van de huidige bestuurders. 
 
Het bestuur stelt zich ten doel haar medewerkers te voorzien van een veilig, prettig, 

uitdagend werkklimaat zodat zij hun werk adequaat, bevlogen, professioneel en naar 
tevredenheid kunnen uitvoeren.  
 

Terugblik & STVZ 
Voor iedereen is ook 2021 een hectisch, belastend en spannend jaar geweest. De Covid 
pandemie heeft enorme impact gehad op de dagelijkse wijze van werken, een heel hoog 

verzuim en alle zeilen bij om diensten te kunnen vullen. Dit heeft veel gevraagd van 
collega’s en bewoners. We menen dat we met de huidige maatregelen omtrent de 
formatie hier een verbeteringsslag te realiseren. 

 
In 2021 hebben we gewerkt aan: 

- Duurzame inzetbaarheid 

- Het verhaal van Villa Boerebont (werkgeversverhaal) 
- Teamreflectie 
- Introduceren van de Capability methode 
- Leiderschapsontwikkeling 

 
Duurzame inzetbaarheid 
In 2020  en ook in 2021hebben we een flinke stijging in verzuim gezien. Covid is hier mede 

debet aan geweest maar ook hebben we diverse langdurig zieken (gehad). 
 
VBB heeft in 2020 een gemiddeld verzuim cijfer gehad van 12,7 %. Omdat VBB  hoger 

scoort op verzuim dan de gemiddelde landelijke cijfers zijn we in 2020 op zoek gegaan wat 
we kunnen doen deze tendens te keren, wat behulpzaam zou zijn bij herstel en hoe we 
meer kunnen inzetten op duurzame inzetbaarheid en preventie. Wat we vaak terug 

hoorden van medewerkers is dat zij de procedure rondom de arbo diensten omslachtig en 
onpersoonlijk en op afstand hebben ervaren. Dit past niet binnen de kernwaarden van de 
organisatie.  Hierom is gekozen om in 2021 over te gaan naar een zelfstandige bedrijfsarts 

aan huis. Persoonlijke aandacht, makkelijk benaderbaar en snel beschikbaar. Dit zijn 
factoren die naar verwachting bij zullen dragen aan het inzetten op duurzame 
inzetbaarheid en het verzuim mee helpen reduceren. 

 

Het verhaal van Villa Boerebont (werkgeversverhaal) 
Naast dat we vonden dat de arbodiensten niet heel erg passend waren bij onze waarden 
en “manieren” hebben we in 2020 veel tijd geïnvesteerd in het verwoorden van een 
krachtige visie beschrijving over hoe wij staan in werkgever- en werknemer schap. Wat past 

bij onze organisatie, wie past bij onze organisatie en wat verwachten en betekenen we 
voor elkaar? Door dit schrijven in alle facetten van de organisatie op dit vlak als kader te 
hanteren menen we een goede tool in handen te hebben bij bijvoorbeeld werving en 

selectie om medewerkers te vinden die passen bij de missie, visie en waarden van de 
organisatie passen. Tevens  kan het fungeren als praatpapier bij teamreflectie, heidagen, 
en individuele (voortgang)gesprekken. In 2021 is dit gelanceerd, verder uitgedragen en 

geïmplementeerd binnen de organisatie. Ook de voortgangs- en beoordelingssystematiek 
wordt hiermee herzien. Het werkgeversverhaal, beter gezegd het verhaal van Villa 
Boerebont heeft geleid tot een eigen slogan: 

 
DROOM, VERTROUW, DOE. 
 

 
 
Teamreflectie: 

In 2019 hebben we de pilot gedraaid van teamreflectie onder externe begeleiding. De 
aanbevelingen die hieruit zijn gekomen zijn in 2020 verworden tot standaard onderdelen 
van bijvoorbeeld de teamvergadering, zoals vaste thema’s en structuur. De 
aanbevelingen ten aanzien van communicatie worden ook verder uitgerold als effect van 

de locatie gebonden teams. In 2019 is besloten dat na de pilot teamreflectie en vaste 
plaats gaat krijgen in alle teams wanneer deze definitief zijn vormgegeven op locatie 
niveau. De teamreflectie zal in het derde en vierde kwartaal van 2021 ingevoerd gaan 

worden en zal in het teken staan van de kernwaarden van de organisatie: 
 VEILIG, VERBONDEN, VOORUIT. 
 

Introduceren van Capability methode:  
In 2019 is het laatste medewerkerstevredenheidonderzoek geweest. Dit heeft veel inzicht 
gebracht, geleid tot verbeterpunten en mooie resultaten zoals de loactiegebonden teams. 

In aansluiting op de eerder genoemde acties die we in aan het zetten zijn ter bevordering 
van een veilig, prettig uitdagend werkklimaat hebben we ook het Capability model 
omarmd.: 

Vanwege alle organisatorische veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen 
moeten werknemers vitaal en wendbaar zijn. Vitaal en wendbaar om aan onze bewoners 
en deelnemers altijd de beste zorg te verlenen. Vitale en wendbare werknemers zijn 
energiek en in staat zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in hun 

werk. Hun werkplezier wordt hierdoor verhoogd en dit draagt optimaal bij aan het 
realiseren van onze organisatie/afdelingsdoelstelling. Het  bepaalt kansen van 
medewerkers binnen Villa Boerebont, maar ook hun toekomstige kansen op de 

arbeidsmarkt. Duurzame Inzetbaarheid is bovendien een belangrijk thema geworden 
omdat medewerkers steeds langer doorwerken en dus “bij” moeten blijven. We merken 
dat de inhoud van banen verandert en dat de veranderingen steeds sneller zullen gaan. 

Hiermee groeit de aandacht voor een leven lang ontwikkelen. Actuele kennis en het 
vermogen je snel aan te passen biedt de medewerkers meer werkzekerheid en 
carrièrekansen en houdt zo onze organisatie wendbaar. Daarom is het belangrijk dat ook 
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de medewerkers van Villa Boerebont willen blijven leren en zich willen blijven ontwikkelen. 

Dat zij nadenken over de toekomst en hier ook eigen regie in nemen.  
 
Daarnaast kent Villa Boerebont een aantal organisatie-specifieke uitdagingen op het 
gebied van inzetbaarheid.  

Na de enorme groei van de afgelopen jaren ligt de focus van de organisatie nu op 
stabilisatie en het optimaliseren van processen.  
In de gehele zorg is te bemerken dat er steeds meer digitaal gewerkt wordt. Ook 

hulpverlening is de laatste maanden (noodgedwongen) deels digitaal uitgevoerd. Voor 
Villa Boerebont is het belangrijk om ons hierin niet mee te laten slepen. We willen zorg 
leveren vanuit ons hart. Persoonlijke en oprechte aandacht is en blijft onze kracht. Van 

onze medewerkers verwachten wij dat zij zichzelf als instrument in kunnen zetten en altijd 
werken vanuit de relatie. Aan de andere kant willen we dat zij ook oog hebben voor de 
bedrijfsvoering. Welke financieringsstructuren zijn er en hoe kunnen we die optimaal 

benutten. We willen dat zij out-of-the-box kunnen denken en mogelijke 
samenwerkingsverbanden onderzoeken en aangaan. Een medewerker van Villa 
Boerebont is eigenzinnig en toont lef! 

 
De thema’s die de basis vormen voor duurzame inzetbare medewerkers binnen Villa 
Boerebont zijn: 

 
Vanuit eigen(zinnig)heid en openheid zorg verlenen 
Wendbaarheid / verandervermogen 
Verantwoordelijkheid nemen 

Verbinden 
Vitaliteit 
Ontwikkeling; een leven lang leren 

 
Het voeren van een goed gesprek in alle lagen en op verschillende manieren draagt aan 
alle kanten bij aan inzetbaarheid. Door echt (open, eerlijk, oprecht) met elkaar te praten 

ontdekken medewerker en leidinggevende wat nodig is, om nu en in de toekomst over de 
juiste competenties te beschikken en welke uitdagingen er zijn  
-ook op het gebied van gezondheid en vitaliteit-. 

Het voeren van deze dialoog kan tot gevolg hebben dat er maatwerkafspraken met 
betreffende medewerker gemaakt worden. Villa Boerebont is een voorstander van het 
zogeheten sociale contract. Hierin kunnen maatwerkafspraken vastgelegd worden. 

Bijvoorbeeld afspraken over mantelzorg, persoonlijke ontwikkeling, opleiding, training. 
Vanuit onze CAO Sociaal Werk worden maatwerkafspraken gestimuleerd te maken. Dit 
wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat iedere medewerker beschikt over een 
Loopbaanbudget.  

 
De succesfactor is, dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
inzetbaarheid. Leidinggevende neemt die verantwoordelijkheid niet over, maar kan wel de 

dialoog te starten en de medewerker faciliteren om eigenaarschap te pakken.  
Het model dat we binnen onze organisatie gebruiken om het goede gesprek met elkaar te 
voeren, heet het Capability Model. Het model is gebaseerd op de Capability benadering 

van Nobelprijswinnaar Amartya Sen.  
Centraal in het model staat de ‘werk-Capability set’, waarbij het gaat om zowel de 
individuele werknemer, die in staat en gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de 

werkcontext die de mogelijkheden biedt om waardevolle taken uit te voeren. Een 

elementair uitgangspunt van het Werk aks Waarde model is dat in dit geval werk, waarde 
moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker. Het daagt ons uit te 
onderzoeken wat medewerkers in hun werk belangrijk en waardevol vinden – wat zij willen 
bereiken in een bepaalde werkcontext – en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als door de 

werkcontext in staat gesteld worden, dit ook te doen. Dit model is een goede voorspeller 
voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en reikt daarom veel verder dan 
het uitvoeren van een MTO. Door middel van dit model voeren we continu de juiste 

dialoog met elkaar. Een MTO wordt vaak met zo’n lage frequentie gedaan, dat dat in 
deze tijd, waarin de veranderingen heel snel gaan, geen waardevolle voorspeller meer is. 
Daarnaast zijn ellenlange vragenlijst ook niet meer van deze tijd en biedt een model 

waarbij we in gesprek zijn en blijven ons en de medewerker alleen maar meerwaarde. 
We stappen hiermee dus af van een aantal tradities (MTO, functioneringsgesprek) en 
richten ons op leren, ontwikkelen en op de diepere betekenis van je werk. Door het proces 

minder star en strak in te richten zijn we veel flexibeler, maar wel gericht op de dialoog en 
het maken van afspraken Hierbij krijgen onze medewerkers de ruimte om hun 
verantwoordelijkheid/eigen regie te pakken.  

 
 
 

In 2021 is het model geïmplementeerd binnen heel de organisatie en worden team 
coördinatoren geschoold in het hanteren van het model. Op de manier hebben we een 
totaalbeeld van de gehele organisatie en hebben we inzicht he de hele organisatie, op 
team- en individueel niveau denkt over de waarden die ten grondslag liggen aan deze 

visie en waarden ten aanzien van werk. VBB meent hiermee een gedegen MTO te hebben 
wat leidt tot gedegen inzicht en mogelijkheden voor doorontwikkeling zowel op 
organisatie- team en individueel niveau. 

 
 
 

Leiderschapsontwikkeling: 
In 2021 heeft de organisatie het staf en Mt bekend gemaakt met de DISC methodiek door 
Jos hartendorp advies en training. Gedurende het jaar en ook volgend jaar zal hier vervolg 

aan worden gegeven. Doel hiervan is om samenwerking te optimaliseren, elkaars 
kwaliteiten te leren herkennen, erkennen en in te zetten daar waar nodig. 
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Hi, ik ben Daniëlle. Ik begon mijn carrière met een studie bedrijfseconomie en ging 

vervolgens werken in de accountancy en het bedrijfsleven. Na een tijdje haalde ik 

hier niet genoeg voldoening meer uit en ging ik opzoek naar nieuwe vacatures. Per 

toeval kwam ik bij Villa Boerebont terecht. 

 

Sinds december 2016 ben ik hier aangenomen en heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen 

tot teamcoördinator administratie. Ik bekommer mij over alle financiële zaken, 
salarissen en de zorgadministratie. Een zeer precies werkje  

 

Ik vind mijn werk bij VBB ontzettend leuk! De combinatie van cijfers met het menselijke 

aspect van de organisatie geeft mijn werk veel waarde. Dit miste ik in het 

bedrijfsleven. Daarnaast zijn de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie 

ontzettend motiverend. 

 

Met mijn werk wil ik de zorg ontlasten van alle financiële zaken. Het is mijn doel om de 
raad van bestuur te voorzien van alle juiste informatie. Ik ben blij dat ik dit kan doen in 

een toegankelijke en warme organisatie. Villa Boerebont is naar mijn mening uniek en 

eigen. Een jonge organisatie waar veel ruimte is voor mogelijkheden en ontwikkeling  
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Educatie: 
2020 sloten we af met het voornemen en speerpunt om in 2021 weer bij te scholen n 
motiverende gespreksvoering. Helaas is dit niet gelukt. De COVID uitbraak, de personele 

bezetting en alle zorgen hieromtrent heeft de organisatie doen besluiten dit 2022 uit te 
voeren. Dit geldt ook voor de voorgenomen bijscholing ten aanzien van rapporteren en de 
methodiek “werken vanuit nabijheid van Andries Baart. Wel zijn er twee coördinatoren 

aangesteld om deze scholingsactiviteiten uit te organiseren. Zij zijn begonnen met het 
ontwikkelen van een interne opfris training ten aanzien van een aantal van deze 
onderwerpen. Door Corona en veel dat niet door kon gaan is wel op een andere manier 

invulling geven aan de behoefte aan (psycho) educatie. Er is een team samengesteld 
waarin persoonlijk begeleiders en gedragsdeskundige een jaarplanning hebben opgesteld 
voor het kunnen bijwonen van deze educatie. Er wordt geïnventariseerd waar behoeften 

liggen en de gedragsdeskundige stelt het scholingsprogramma op. Op het intranet is deze 
informatie beschikbaar gesteld op middels een eigen “kennisplein”.  
 

Medezeggenschap:  
In 2021 is het eindelijk gelukt een gedegen medewerkersraad samen te stellen. Alle functies 

van de organisatie zijn vertegenwoordigd en er is een jaaragenda opgesteld.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
Samenvatting Medewerkers 

 
-  

- Leiderschapsontwikkeling gestart 
- Psycho- (educatie) 

 

 

 

-  Verzuim 
 

 

 

- Vervolg geven aan training motiverende 

gespreksvoering 
 

- Door ontwikkelen Capability en 

gesprekscycli 
 

- Vitaliteits-activiteiten kalender  
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Sofie 

Sinds de opening van Blink (oktober 2017) ben ik begonnen als stagiaire, maar al vrij snel 
kreeg ik een vast contract aangeboden. Sindsdien werk ik als woonbegeleider met veel 
liefde en plezier in het safe house Blink. Ik ben dankbaar voor alle verantwoordelijkheden 
die ik gekregen heb. Daarnaast ben ik trots op dat ik onderdeel heb mogen zijn van het 

opzetten van een nieuw concept en trots op alle bewoners die na het traject bij Blink weer 
participeren in de samenleving en hun verslaving onder controle hebben gekregen.    
  

Werken bij Blink is uitdagend, afwisselend en vooral heel leuk. Ik vind het fijn om een mooie 
band om te bouwen met de bewoners en daarbij is het bijzonder om hen te ondersteunen 
in het herstel. Het is bijzonder om groei van de bewoners te aanschouwen en om 

onderdeel te zijn van de ontwikkeling.  De dankbaarheid die ik van de bewoners mag 
ontvangen geeft veel voldoening en kracht om met veel plezier naar mijn werk te gaan. 
Het werken bij Blink voelt voor mij altijd als thuiskomen en mijn doel is om de bewoners ook 

dit gevoel te laten ervaren.  
  
Werken bij Villa Boerebont voelt vertrouwd en verbonden. Persoonlijk vind ik het prettig om 

voor een jonge en kleine organisatie te werken. Het unieke aan deze organisatie is dat het 
van oorsprong een familiebedrijf is, wat ontstaan is uit een warm en groot hart voor 
jongeren die tussen wal en schip vallen. Inmiddels is het volgroeid tot een grotere 

organisatie. De kernwoorden van Villa Boerebont zijn veilig, verbonden en vooruit. Vanuit 

deze visie draag ik graag mijn steentje bij aan de organisatie en aan de maatschappij.   
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H5. Veiligheid: 
Veilig, verbonden, vooruit, de kernwaarden van Villa Boerebont. 

 Veiligheid is de basis voor verantwoorde zorg. Veiligheid in de zin van voldoende 
faciliteiten om veilig te kunnen werken, om veilig te kunnen wonen, richtlijnen en 
handvatten om veilig zorg te kunnen verlenen en veiligheid in cultuur, sfeer en bejegening. 

Maar hoe geef je hier  uiting aan? 
 
Villa Boerebont draagt zorg voor veiligheid in materiele zin. Zorgen voor voldoende 

faciliteiten en middelen om de veiligheid te kunnen waarborgen.  
Voor het bewaken van deze fysieke veiligheid, risico’s uit te sluiten en de eigen standaard 
te monitoren hanteert de organisatie en aantal meetinstrumenten waaronder de mic 

meldingen, interne audits, externe audits, brandveiligheidskeuringen, RIE en trainingen. De 
preventiemedewerker heeft een belangrijke rol hierin en agendeert doelstellingen en 
acties binnen de organisatie. Deze worden per kwartaalevaluatie gemonitord. Acties en 
bijstellingen worden vervolgens uitgezet. In 2021 zal een nieuwe RIE beschikbaar zijn. 

Een belangrijk aspect bij  het thema veiligheid is ook het kwaliteitshandboek. Hierin zijn alle 
richtlijnen en protocollen van de organisatie terug te vinden. Zij bieden richtlijnen en 
handvatten om de zorg goed, veilig en adequaat tot uitvoer te brengen. Jaarlijks worden 

deze documenten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit kan naar aanleiding zijn van 
bevindingen uit in- of externe audits of naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en de 
evaluatie hiervan. 

 
Veiligheid in cultuur, sfeer en bejegening is een onderwerp wat in alle takken van de 
organisatie aan de orde is. Creëren van een huiselijke sfeer waar bewoners zich veilig 

voelen om aan hun traject te werken, zich veilig voelen hun verhaal te doen, vragen te 
stellen en te mogen leren, ook al worden er soms “fouten” gemaakt. De 
presentiebenadering van A. Baart en de Workwise methodiek “veranderen doe je zelf” Zijn 

hierbij een stevige basis voor de organisatie en de bejegening door medewerkers. 
 
2020, terugblik & STVZ : 

Veiligheid gaat verder dan het op orde hebben van de RIE, periodieke keuringen, 
metingen en audits. Het gaat ook om het ervaren van veiligheid in contact met elkaar en 
samenwerking. Een grote verbetering herin is zoals eerder beschreven het vormgeven van 
locatie gebonden teams. Hiernaast heeft ieder team een “locatieverantwoordelijke “ dit is 

een woonbegeleider die verantwoordelijk is voor een aantal veiligheidsaspecten. Hij of zij 
houdt onder andere brandmeldtesten, evacuatieoefeningen, medicatietoezicht, en zo 
nog een aantal toezicht houdende taken. In 2020 is geconstateerd dat er behoefte is aan 

meer afstemming met het staf: facilitaire- en administratieve afdeling. Gezamenlijk zijn 
deze team coördinatoren gestart te komen tot een werkproces waarin procedures gelijk 
en bekend zijn, dat er evaluaties en controles zijn. In 2021 is hierop een werkinstructie 

geïmplementeerd. 
 
In 2021 zijn de audits, voornamelijk digitaal gegaan. Dit werd ervaren als een groot gemis. 

Het ter plaatse komen geeft altijd beter zicht op de situatie ter plaatse en de te verbeteren 
punten. Dit geldt ook voor de externe audit. Uit evaluatie van de interne audits is wel 
gebleken dat het wenselijk is een andere invulling te geven aan het auditteam.  

 

Villa Boerebont investeert in een positief werkklimaat en organisatiecultuur door het 

faciliteren van activiteiten die hieraan bijdragen Voorbeelden hiervan zijn een actieve 
personeelsverenging. Normaal gesproken, buiten Covid19, houdt de organisatie twee 
maal per jaar een algemene personeelsvergadering met informele afsluiting. helaas is dit in 
2020 2021 niet gelukt vanwege alle beperkingen. De informatie die is normaliter daar 

gepresenteerd zou worden is dit jaar in een krantje gebundeld en middels intranet 
verspreid. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Samenvatting  

 
- RIE is klaar en beeordeeld 
- Interne vertrouwenspersoon is extern 

ondergebracht 

 

 

-  Uitvoering interne audits 
- Inwerkprocedure verbeteren 

 
 

 

- Externe vertrouwenspersoon voor bewoners 
- Nieuwe procedure MIC ontwikkelen met opvang- 

en nazorg team 

- Geplande trainingen uitvoeren 
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5.1Incidenten (mic) meldingen  
Waar gewerkt wordt gebeuren ongelukken en vinden incidenten plaats. Hiervan leren en 

blijven ontwikkelen geeft blijk van een lerende organisatie.  
VBB kent een meldingssysteem waar incidenten en ongelukken worden geregistreerd.  
Deze meldingen worden periodiek geanalyseerd en geëvalueerd met de mic commissie. 

Middels deze werkwijze is zicht en inzicht voorhanden op incidenten, risico’s en wat er aan 
maatregelen genomen kan worden om risico’s uit te minimaliseren. 
 
 

 
Meldingen per locatie 2019 

 
 
Meldingen per locatie 2020 
 

 
 
Meldingen 2021 

 

 
 

 

 
 
 
Gesteld kan worden uit de cijfers dat het aantal meldingen incidenten rondom medicatie 

en middelengebruik  hoog blijven. Analyse laat zien dat de meldingen medicatie 
voornamelijk komen doordat er meer op gestuurd is op het maken van een melding indien 
een bewoner zijn of haar medicatie vergeet of weigert. Tevens maakt de analyse duidelijk 

dat het om een of enkele bewoners gaat die gedurende een bepaalde periode geen 
medicatie willen gebruiken of weigeren. Door dit te registreren is er sneller zicht op 
medicatiegebruik en kan er actie worden uitgezet. Het middelengebruik is conform e 

verwachting en herleidbaar.  
 
Meldingen rondom agressie , suïcidale gedragingen, automutilatie blijken doorgaans 

herleidbaar tot een persoon. 
Uit evaluaties van zowel de mic commissie als de bereikbaarheidsdienst zijn aanbevelingen 
gedaan rondom de procedure van de micmeldingen en de opvolging hiervan.  

Er is een nieuwe procedure opgesteld en het is mogelijk gemaakt dat MICmeldingen 
voortaan via het ECD ONS gaan en niet meer via Sharepoint.  
 
Zo werd de zitting in de miccommissie aan de orde gesteld en het feit dat een 

leidinggevende de opvolging uitvoert. Dit voelt niet voor iedere werknemer veilig omdat 
de team coördinator ook diegene is die uiteindelijk een beoordeling doet. Aanvankelijk 
zou het onderzoek om tot een beste vorm te komen uitgevoerd worden door Avans, dit is 

helaas niet gelukt. De huidige MIC-commissie is hier nu mee bezig en zal de 
medewerkersraad hierbij betrekken. De verwachting is om einde 2022 een concept 
voorstel te hebben voor een nieuwe opvolging van Micmeldingen. 

 
 
 

 
  



 

 

26 

Kwaliteitstrapport villa Boerebont 2021 

 

5.2 Klachten:  
Een signaal wat inzicht geeft in zowel de tevredenheid over zorgverlening als of over de 

veiligheid is het aantal klachten door zowel medewerkers als bewoners. 
 
Villa Boerebont is aangesloten bij het KPZ, klachten portaal zorg conform de wettelijk 

verplichting van de Wkkgz. 
 
In 2021 is er niet één klacht ingediend bij het KPZ. Klachten van bewoners, deelnemers of 
naast betrokkenen zijn in alle gevallen op locatieniveau opgelost. 

 
Naast de klachten en geschillencommissie beschikt de organisatie over een externe 
vertrouwenspersoon voor bewoners (LSR)en een vertrouwenspersoon voor medewerkers 

(ARBO). 
In september 2021 is VBB aangesloten bij het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap). 
Contactpersoon is Marcella Kartsens. Het LSR maakt jaarlijks een jaarverslag op van het 

aantal en soort meldingen/ klachten. Over de periode in 2021 is er geen enkele klacht of 
melding bij hen binnengekomen. 
 

Tot september 2021 was de organisatie niet aangesloten bij het LSR (landelijk steunpunt 
medezeggenschap).Nu is er een vertrouwenspersoon beschikbaar zijn voor alle 
zorgvragers van de stichting, en de Moerbei, ongeacht de indicatie die zij hebben. Indien 

er sprake is van een bewoner, die valt onder de WLZ VG en die van mening is dat er sprake 
is van onvrijwillige zorg en hiertegen in verzet gaat. Dan zal de vertrouwenspersoon deze 
melding doorzetten aan de cliënt vertrouwenspersoon wet zorg en dwang van de regio 

waaronder VBB valt. 
 
Hiermee gaat de stichting verder dan de wettelijke verplichting vanuit de WKKGZ. Immers, 
Medezeggenschap, kwaliteitstoetsing en klachtenopvang zijn voor alle bewoners en 

deelnemers van de stichting even belangrijk en hierin wil de organisatie dus eenduidig 
faciliteren. 
 

 
 
  

Samenvatting  

 
- Scholingen in medicatie en BHV zijn op 

orde en geborgd 
- Psycho educatie is uitgevoerd en staat 

op de jaaragenda 

- Nieuwe Mic procedure in ECD ONS 
- Externe vertrouwenspersonen zijn 

aangesteld 
 

 

- Teamreflectie in alle teams 
- Opvolging MIC 

  

 
- Door ontwikkelen MIC-procedure en 

commissie 
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Tommy 

Hey! Ik ben Tommy, 26 jaar en kom uit Breda.  

Een tijd geleden raakte ik verslaafd aan drugs en gokken.  

Ik verloor mezelf hier compleet in en stormde richting afgrond.  

‘Net op tijd’ ging ik met m’n laatste beetje kracht naar een afkickkliniek.  
Hier begon m’n herstelproces, en het ging al snel veel beter met me.  

Ook werd ik me steeds meer bewust van de oorzaken van m’n verslavingen en 

waarom ik was begonnen met ‘wegvluchten en verdoven.’   

Ik ging het proces met mezelf aan! Dit is niet altijd makkelijk, maar ik sta er positief in. 

Vanuit de kliniek ging ik naar Blink, dit is een Safe House van Villa Boerebont.  

Ik woonde hier met een groep mensen die net als ik wilde werken aan een 

gezondere toekomst.  

Ik heb het ervaren als een fijne plek met goede begeleiding en ondersteuning.  
Ook bieden ze een erg leuk dagbesteding traject aan.  

Ik werd steeds stabieler en ben goed op weg richting een gezond en gebalanceerd 

leven!  

Op het moment zit ik in de laatste fase van het woontraject van Villa Boerebont.  

Ik ben erg dankbaar voor alle aandacht en ondersteuning!  
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Conclusie 
 

Ook in 2021 is de Stichting grotendeels in de ban geweest van de COVID 19 pandemie. Het 
bestuur heeft groot respect voor alle medewerkers, bewoners en deelnemers hoe zij 
hebben geanticipeerd op deze crisis en hoe zij de organisatie gaande hebben gehouden 

onder deze turbulente omstandigheden. Helaas is het zo dat hierdoor veel leuke, mooie en 
goede zaken en ontwikkelingen in de pauze stand zijn gekomen. We hebben prioriteiten 
moeten stellen wat we liever niet hadden gedaan. We hebben er vertrouwen in dat we 

steeds beter onze weg vinden binnen de realiteit die Corona met zich meebrengt en 
verwachten dat we komend jaar beter in staat zijn weer onder “normale” condities ons 
werk te kunnen uitvoeren en door ontwikkelen. 

 
We hebben het vertrouwen dat als we ondanks een pandemie al zulke mooie resultaten 
kunnen bereiken, wat we al niet meer kunnen bereiken zónder pandemie. 
 

Wat we in 2022 gaan doen: 
- Teamreflectie met als thema’s de kernwaarden 
- Opvangteam realiseren 

- Medezeggenschap: bewoners op sterkte brengen  
- CTO uitvoeren 
- Externe visitatie uitvoeren 

 
De organisatie is volop in beweging geweest en  er zijn mooie stappen gezet in de 
doorontwikkeling van de speerpunten. Er is nog volop ruimte voor doorontwikkeling op 

kwaliteit. Dit is “ work in progress”  en zal steeds voor mooie uitdagingen zorgen. 
 
Terugkijkend op 2021 zijn we trots zijn we op: 

- Alle individuele successen van bewoners en deelnemers 

- De lancering van de medewerkersraad  

- De activiteiten van de PV 

- Een mooi inspectie- en auditverslag  

- De implementatie van het Capability model en het verhaal van Villa Boerebont. 

- Het altijd weer sluitend krijgen van de roosters, 

- De metamorfose van de Aardenhoek en de open dag, 

- Mooie pr-resultaten zoals krant en campagnes 

- Het mogen verwelkomen van nieuwe collega’s  

- Nieuwe contract beschermd wonen, ambulant, zinvolle daginvulling én re-
integratie. 

 
 
 
 

 
 

De stichting bevindt zich in een continu proces van door ontwikkelen en verbeteren en zal 

in 2021 een nieuw meerjarenbeleidsplan presenteren voor 2022 – 2025. 
 
Deze speerpunten zijn verwerkt in de doelstellingen van de organisatie en zullen continue 
onderworpen zijn aan de cyclus van Plan do check, act. Met de inzet van het kundig en 

betrokken team medewerkers heeft de raad van bestuur er alle vertrouwen in om ook in 
het kwaliteitsrapport van 2022 mooie resultaten te kunnen laten zien. 
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