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Voorwoord 
Mijn belangstelling voor TALENT werd gewekt toen ik vanuit mijn vorige functies bij andere zorginstellingen de 
oplossingsgerichte aanpak van de TALENTinitiatiefnemers Marco Keulen en Marc Huijnen en daarmee TALENT
begon te volgen. Voor mij staat één ding voorop, mensen moeten blij worden van zorg. Dat gevoel kreeg ik 
vanaf het eerste moment bij TALENT!  Door de Talenten zelf, de oplossingsgerichte aanpak en zeker niet in de 
laatste plaats door de aanstekelijke passie van Marc en Marco. De keuze was voor mij dan ook snel gemaakt 
toen zij mij contacteerden met de vraag om samen met hen vanaf september 2016 aan het roer van TALENT te 
staan en samen de lijnen uit te zetten om TALENT kwalitatief en kwantitatief gezond te laten expanderen.  

Zorg op maat teken je niet uit op een ontwikkeltafel. Zeker niet in tijden dat zorg steeds nadrukkelijker de 
politiek en maatschappij bezighoudt. De zorgvraag verandert steeds sneller en de politiek zit mee aan het stuur. 
Hoe regisseer je als hulpverlener dan van aanbod naar vraag? Door goed naar je zorgvragers te luisteren. Wat 
heb je te bieden, wat heb je nodig en vooraal waar wordt je als zorgvrager écht blij van.  TALENT wil niet alleen 
aan de buitenkant kwaliteit en een veilige geborgenheid uitstralen. Intern moet er een gezond ondernemers-
klimaat heersen. Eerlijk en puur met volop ruimte voor dynamiek en enthousiasme. Het zorgt voor een vlieg-
wieleff ect binnen een lerende organisatie zoals TALENT dat voor ogen heeft. Ik ben terecht gekomen in een 
uniek zorgbedrijf. Een zorgbedrijf met een wezenlijk andere visie op zorg, waar onderlinge refl ectie en 
kennisuitwisseling naast de drang naar leren, beter kunnen en verantwoordelijkheden nemen een continue 
proces is. 

Met trots presenteer ik dan ook ons kwaliteitsrapport 2017! Een rapport vol met informatie en verhalen, uit en 
over de zorg van TALENT en waarin we tevens samen met een frisse blik naar 2018 en verder kijken: TALENT 2.0! 

Jos Jurgens

Bestuurder TALENT
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TALENT Facts
• Opgericht in 2006
• Gestart op: woensdag en zaterdag
• Waar: in de blokhut in Sint Geertruid 
• Initiatiefnemers: Marco Keulen & Marc Huijnen
• Werkwijze: oplossingsgericht!
• Huidige bestuurder: Jos Jurgens
• ISO 9001 - HKZ gecertificeerd
• Calibris erkend leerbedrijf
• 66 stagiaires
• 5 afstudeertrajecten
• 14 maatschappelijke stages
• 25 vrijwilligers
• 244 medewerkers
• 55% tijdelijke dienstbetrekking
• 45% vaste dienstbetrekking
• Gemiddelde leeftijd medewerkers: 32,75
• 15 locaties
• 18 gemeenten 
• 3 regio’s
• 1 zorgkantoor
• 64 WLZ Talenten, waarvan 24 MPT, 30 VPT, 10 ZZP
• +/- 800 Talenten
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Inleiding

TALENT is geen instelling! TALENT is  
een zorgbedrijf van professionals in  
oplossingsgerichte begeleiding! 
 
TALENT is zichtbaar in de wijk en laagdrempelig 
voor iedereen, waarbij er een positieve beleving 
wordt geboden. Wij bieden woonbegeleiding, 
groepsbegeleiding en individuele begeleiding 
aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen 
met een psychiatrische- en/of verstandelijke 
beperking op basis van de Jeugdwet, de WMO 
en de WLZ.  Zo hebben wij woonlocaties, enkele 
restaurants, een bakkerij, een grootkeuken en 
groenvoorziening en doen wij activiteiten gericht 
op de gemeenschap en de maatschappij. We 
gaan uit van een positieve grondhouding waarin 
inclusie van iedereen centraal staat.

TALENT zet zich als zorgaanbieder in om de best  
mogelijke begeleiding te bieden aan mensen met 
verschillende hulpvragen. TALENT onderscheidt zich 
door zich hierbij te richten op de talenten van mensen 
en hen oplossingsgerichte begeleiding te bieden. In 
veel gevallen hebben we te maken met beperkingen.  

Denk hierbij aan verstandelijke beperkingen, autisme, 
ADHD etc. Aangezien we deze beperkingen helaas 
niet kunnen wegnemen, kiest TALENT door middel van 
de oplossingsgerichte werkwijze ervoor om te focus-
sen op de talenten, de krachten en de hulpbronnen, 
en om vooral hiermee aan de slag te gaan. De oplos-
sing is vaak niet te vinden in het probleem, maar juist 
in de krachtbron.
Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het 
geeft erkenning en waardering aan het Talent, focust 
op oplossingen en minder op problemen, schept op-
timisme, hoop en een positief toekomstperspectief 
voor het Talent en zijn/haar omgeving. We gaan ervan 
uit dat iedereen zelfhelende capaciteiten bezit en een 
groot scala aan krachtbronnen. Daarom spreken wij 
ook over ‘Talenten’ i.p.v. cliënten.

Ons gedachtegoed is niet hip, het bestaat al jaren.  
We maken gebruik van ons gezond ‘boeren’ verstand,  
waarbij we 3 axioma’s is acht nemen:

Met deze drie basis axioma’s borgen we continue onze 
kwaliteit op alle mogelijke terreinen. Dat brengt ons bij 
het volgende onderwerp, TALENT en kwaliteit. Door de 
mix in doelgroep is op TALENT en onze Talenten een 
web van regels en kwaliteitskaders van toepassing. 
TALENT heeft echter maar één uitgangspunt: voor al 
onze Talenten dezelfde kwaliteit en zorg: goede zorg! 
Wat goede zorg is, dat bepaalt elk individueel Talent zelf*.  
Dit uitgangspunt is dan ook de onderlegger van de 
keuze om het kwaliteitsrapport niet enkel te schrijven 
voor de gehandicaptenzorg, maar voor de gehele  
TALENTorganisatie voor álle Talenten.

2.Als iets goed werkt, doe er meer van
3. Als iets goed werkt leer het een ander

1. Als iets niet werkt, stop ermee en doe iets anders

*Ieder Talent heeft  
zijn eigen recept
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Protocollen of procedures werden de afgelopen jaren 
alleen daar ingezet waar verplicht of nodig. Onnodi-
ge administratie of registraties waren uit den boze en 
de focus  lag bij het uitvoeren en het verlenen van de 
beste oplossingsgerichte begeleiding aan onze Talen-
ten en hun belangrijke ander. Hun ervaringen, dat is 
onze kwaliteit! Hoe meten we deze kwaliteit? Door een 
continue dialoog met onze Talenten, de belangrijke 
ander, medewerkers en in- en externe professionals/
ondernemers. Dus simpelweg door in gesprek te gaan 
en het te vragen! Dat hebben we in 2017 dan ook uit-
gebreid en op unieke wijze gedaan.

2017, het jaar om terug te blikken op 11 jaar TALENT en een 
start te maken aan en met TALENT 2.0. Het últieme jaar om 
de verhalen uit deze dialogen en de antwoorden op de ge-
stelde vragen vast te leggen! Eind 2017 heeft TALENT dan 
ook het allereerste Talentmaggezien uitgebracht. 

Een Magazine boordevol pure en eerlijke verhalen van 
Talenten, medewerkers  en de buitenwereld die bij TA-
LENT naar binnen kijkt. Een doorkijk  op alles wat zich 
binnen, buiten, gister en vandaag heeft afgespeeld bij 
TALENT en sámen met TALENT. In het kader van ‘vertel-
len vertelt’ zullen de verhalen uit dit Magazine als rode 
draad door dit kwaliteitsrapport lopen.

Kwaliteit in 2017 én 2018

‘Elk Talent heeft zijn 
eigen schatkist  
boordevol verhalen’.

Kwaliteit in 2017: het jaar van terugblikken én 
vooruit kijken
Het oude kwaliteitskader heeft geen levendig zicht op 
kwaliteit aldus de tekst in het nieuwe kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg. Ondanks dat TALENT pas sinds 
2017, na het contracteren en leveren van verblijfszorg 
uit de WLZ, officieel onder de reikwijdte van het  kwa-
liteitskader gehandicaptenzorg valt, zit een levendig 
zicht op kwaliteit in onze haarvaten verankerd!  

  

‘Verplicht voldoen aan  
het kwaliteitskader  
gehandicaptenzorg?  
Het kwaliteitskader  
voldoet aan ons’  
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Kwaliteit in 2017 én 2018
Ondanks het reeds bestaande levendig zicht op kwaliteit 
en de continue drive om de kwaliteit van zorg voor onze  
Talenten te verbeteren, werd het na de veranderingen 
in het zorglandschap, de decentralisatie en de interne  
bestuurlijke veranderingen in 2017 tijd voor een inhaal-
slag om zorg te dragen voor verbetering van intern beleid 
en kwaliteit conform wet- en regelgeving en aansluitend 
bij de zorg voor onze Talenten. Veel veranderingen, maar 
zonder de belangrijke oplossingsgerichte cultuur en oranje 
kleur te verliezen! 

Het organiseren van kwaliteit loopt als een rode draad 
door de TALENTorganisatie en bestaat uit verschillende 
losse bouwstenen, welke samen naast en met het pri-
maire zorgproces bijdragen aan de kwaliteit van Talent. 

Celina Andriën is managementassistente, Sanne Berghmans beleidsmedewerker . 
Beide duizendpoten werken ruim zes jaar bij Talent en hebben het zorgbureau van heel 
dichtbij zien veranderen. Sterker nog, ze hebben het mee veranderd. “Behalve de cul-
tuur, daar komt niemand aan.”

UIT TALENT MAGGEZIEN

Begonnen als personeelsplanner 
heeft Celina nu haar handen meer 
dan vol aan het ondersteunen van 
bestuur en management team, ze is 
de verbindende schakel tussen ma-
nagement team en beleid, en voedt 
externe en interne communicatie-
kanalen zoals website en nieuws-
brieven. “Verschrikkelijk veel, maar 
het zijn logische stappen die onze 
organisatie moet nemen”, vertelt 
zij. “Iedereen zet volop zijn of  haar 
schouders onder de structurering 
van Talent. Knap wat op korte tijd 
al is bereikt. Je bent zelf  onderdeel 
van die verandering, omdat je alle 
vrijheid krijgt om te zeggen wat je 
ervan vindt. Wil je naar links, vertel 
me hoe je dat wil gaan doen en je 
mag die kant dan op. Elke dag zijn 
er nieuwe leermomenten, waarbij 
Talent-medewerkers elkaar be-
smetten.”
Wat niet veranderd is volgens   
Celina de cultuur die binnen  
Talent heerst. “Het hart is geble-
ven”. De sfeer is top en hier zijn 
geen ellebogencultuur of  presta-
tiedrang, wel ambities. Natuurlijk 

botst het wel eens tussen medewer-
kers, maar dat lost zich op door 
met respect voor elkaars mening 
en gevoel om te gaan. Te denken in 
oplossingen, te kijken naar wat wel 
lukt. Een benaderingswijze bij Ta-
lent die bij iedereen zit ingebakken.

INHAALSLAG
Sanne werkte tijdens haar 
studie op het secretariaat  
Talent. “Ik had het zo naar mijn zin 
binnen Talent, dat ik hier ben blij-
ven werken”, begint zij. Door een 
groeiende hoeveelheid aan papier-
werk en vraag naar betere interne 
organisatiestructuren, stroomlijnt 
zij dit en ontstaat het Talentloket. 
Ze speelde een grote rol tijdens de 
vormgeving van de decentralisatie. 
Dat betekent dat zorg bij de ge-
meenten komt te liggen. Na de be-
stuurlijke verandering werd er aan-
gestuurd op een afdeling beleid om 
zorg te dragen voor intern beleid 
conform wet- en regelgeving en 
aansluitend bij de zorg voor onze 
Talenten.
En zo wordt Sanne beleidsme-

dewerker om samen met Denise  
Lejeune zaken als wet- en regel- 
geving, inspectie, kwaliteitsbewust-
zijn en certificering, zorgcontrac-
ten en zorginkoop in een beleid 
te gieten. Dwars op het klimaat 
van snel handelen en doorpak-
ken, waar Talent bekend om staat. 
“Het wordt een inhaalslag, soms 
dwingend door regels van buitenaf, 
maar we slagen er in om ook die 
met ons oranje in te kleuren. We 
stellen eerst de vraag ‘hoe past dit 
binnen Talent’, dan ‘hoe maken we 
dit werkbaar binnen Talent’ en tot 
slot ‘worden onze Talenten er beter 
van’.”

Zo is bijvoorbeeld recentelijk een 
nieuw medicatiebeleid opgesteld.  
“Op papier werken wij zichtbaar 
veilig volgens allerlei protocollen, 
maar hoe pakt dat in de praktijk 
uit. Een kwaliteitsslag die we ook 
beleidsmatig hebben ingezet. Met 
steeds als gezamenlijk doel onze 
Talenten de beste zorg te bieden.” 

“Veel veranderd, behalve onze cultuur”
CELINA ANDRIEN EN SANNE BERGHMANS

Celina Andriën,  

managementassistente.

Sanne Berghmans,  
beleidsmedewerker.
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De bouwstenen:

1. Het primaire proces, het zorgproces.
2. PDCA
3. ETD
4. Interne audits
5. Externe audits
6. Medezeggenschap
7. CTO
8. MTO
9. Teamreflectie
10. Talentacademie 

Alle bouwstenen zijn continu in ontwikkeling, maar 
in 2017 hebben we extra hard gebouwd aan het  
intern en extern organiseren van kwaliteit. De vol-
gende pagina’s geven dan ook een uiteenzetting 
van deze bouwstenen en de in 2017 gemaakte en 
de in 2018 nog te maken stappen weer. In de daar-
opvolgende hoofdstukken zullen de bouwstenen 
van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg inclusief 
resultaten uiteengezet worden. 
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Bouwstenen kwaliteitshuis TALENT
Jaarplansystematiek 2017
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Jaarplansystematiek 2017  
In 2017 heeft TALENT haar jaarplansystematiek onder de loep genomen en is er een start 
gemaakt met de invoering van de Business Balanced scorecard (BBSC). TALENT heeft in 2017 
concreet de koers uitgezet om het behaalde niveau van kwaliteit en veiligheid te borgen, 
vanuit de tips die we krijgen van onze Talenten en hun belangrijke ander, samenwerken-
de partners en interen- en externe audits. Verbeterpunten oppakken en borgen! Vanuit 
oplossingsgericht werken zal TALENT meer en meer een lerende organisatie zijn. Initiatieven 
om slimmer samen te werken en om werkprocessen beter op elkaar af te stemmen worden 
vanaf 2017 uitgewerkt in actie- en verbeterplannen. Inhoudelijk vasthouden en borgen waar 
we trots op zijn is essentieel in de huidige dynamiek. Onderwerpen uit het klanttevreden-
heid-, medewerkerstevredenheidsonderzoek en kwaliteitsmetingen krijgen uitgebreid de 
aandacht. Het streven is om het specifieke karakter van TALENT te waarborgen, waarbij ook 
na 2017 het accent zal komen te liggen op het duurzaam inrichten van het totale proces in 
lijn met de koers van TALENT. Door de BBSC te gebruiken hebben we duidelijk voor ogen 
waar we naartoe werken en bespreken we ook de resultaten die we willen bereiken. Met 
het jaarplan als koers vertalen managers en teamleiders de afzonderlijke onderdelen naar 
een actieplan met waar nodig een concreet verbeterplan. In 2017 is een start gemaakt met 
de BBSC (balanced scorecard). Binnen het traject van implementatie is gekozen voor een 
proces van leren door te doen, bijstellen waar nodig om zo te komen tot een passende 
methodiek binnen TALENT. Bij het managementteam en de teamleider is aangevangen met  
het voorzien in uitleg en scholing over de BBSC, jaarplan en actieplan systematiek en is voor 
2018 een jaarplan gemaakt op basis van de BBSC. Vanuit dit jaarplan hebben teamleiders 
samen met managers en stafdienst hun actieplan gemaakt. Voor de evaluatie en opvolging 
is gekozen om dit vanaf 2018 per kwartaal te monitoren. 

         

 In 2018 wordt verder vorm geven aan de cyclus via het opstellen van een kaderbrief 
vanuit RvB, MT en staf. Dit zal het uitgangspunt worden voor de afzonderlijke jaarplannen 
van de managers en actieplannen van de teamleiders. Input vanuit teams en teamleiders 
worden verwerkt in de kaderbrief. Daarnaast ligt in 2018 de focus op het opvolgen van de 
verbeterplannen. 

Opnieuw aandacht voor de PDCA en interne audits
Invoering kwartaalrapportages. Samen doen we ontzettend veel binnen TALENT op het ge-
bied van kwaliteit en veiligheid, we schreven het alleen niet (altijd) op! In 2017 zijn we daarom 
gestart met het maken van kwartaalrapportages op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Op 
deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan de rapportage op de belangrijkste parameters 
op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Deze rapportage wordt gedeeld met het manage-
mentteam en teamleiders. 
Het continu verbeteren van je kwaliteit doe je door de PDCA-cyclus, oftewel de Plan, Do, 
Check, Act cyclus. Je bedenkt iets (Plan), voert het uit (Do), kijkt of het goed gaat (Check) en 
stelt bij als het nodig is (Act). Het kijken of het goed gaat doe je onder andere door interne 
audits uit te voeren. Binnen TALENT hebben we vanaf dit jaar de interne audits  anders vorm 
gegeven. Dit was nodig vanwege het stijgende aantal locaties! Niet meer álle locaties elk jaar 
auditen op een aantal onderwerpen, maar in een cyclus van 3 jaar (in lijn met de externe 
kwaliteitscyclus van de HKZ en ISO) alle locaties éénmaal 2 tot 3 dagen intern auditen op 
alle onderwerpen op 4 verschillende manieren: gesprekken, dossiercontrole, praktijkaudit en 
een rondgang. Dat betekent dat onze jaarlijkse interne dossiercontrole vanaf 2017 onderdeel 
is van de interne audit. Al deze resultaten worden samengevat in een auditrapport welke 
gedeeld wordt met het managementteam en de teamleiders. Zij kijken samen met hun team 
waar de kwaliteit verbeterd kan worden. In de kwartaalrapportages over kwaliteit en veilig-
heid komen de resultaten van de interne audit weer terug en bekijken we de voortgang. Zo 
maken we de cirkel met de gehele TALENTorganisatie rond.  In 2017 zijn 4 locaties geaudit. 
Van elke locatie is een verslag opgesteld en een verbeterplan gemaakt. Aangezien de audits 
redelijk kort na elkaar zijn uitgevoerd, is er ook nog een overkoepelend verbeterplan voor de 
hele organisatie opgesteld. De verbeterplannen zijn gedurende het jaar gemonitord in de 
kwartaalrapportage kwaliteit en veiligheid.
Externe audit: TALENT heeft op eigen verzoek een onaangekondigd simulatie inspectie be-
zoek laten uitvoeren. Een oud inspecteur heeft onverwacht een aantal locaties bezocht en 
volgens de normen van de inspectie voor de gezondheidszorg (en jeugd) getoetst. Op basis 
van het rapport is een verbeterplan opgesteld en gedeeld door alle lagen van de TALENT- 
organisatie. Gedurende het jaar is dit verbeterplan gemonitord. 

 Het kan altijd beter! Ook in 2018 zal er weer volop geaudit worden en zullen waar nodig 
de verbeterplannen uit 2017 worden opgevolgd. Extra aandacht gaat uit naar de opvolging 
en de monitoring van verbeterplannen in 2018. De terugkoppeling voor de kwartaalrappor-
tages gaat vaak nog moeizaam.

Dit gaat goed

Dit kan beter

FACT 
‘Zelfs twee van de drie bestuurders wisten niets van dit onaangekondigd  
inspectie bezoek af, dat was best even spannend!’
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Het zorgproces
Bij het optimaliseren van kwaliteit en de drive om de kwaliteit van zorg voor onze Talenten 
te verbeteren hoorde voor ons ook de  algehele herziening van het zorgproces. En dat was 
niet zomaar iets! Uitgaande van ons hoofddoel: Talent (het Talent) langs de kortste weg naar 
zijn doel leiden door maximalisering van de algemene werkzame factoren, optimalisering 
van de werkrelatie en ontsluiering van de aanwezige gezonde eigenschappen van het Ta-
lent, is een werkgroep medio 2017 gestart met de herziening van het zorgproces. Binnen 
het zorgproces zijn de contouren gezet om de kansen en risico’s op individueel Talentniveau 
duidelijker inzichtelijk te maken. Uitgangspunten waren: uniformeren van het proces voor de 
gehele TALENTorganisatie, minder administratieve last, minder regeldruk, meer aandacht voor 
krachtbronnen en talenten, meer handvaten voor medewerkers om oplossingsgerichte be-
geleiding te bieden en een voor eenieder meer faciliterend proces. Dit alles moet uiteindelijk 
leiden tot het verder verhogen van de kwaliteit van de te bieden begeleiding. 

 In 2018 zal verder worden gegaan met de herziening van het zorgproces en zal het ge-
presenteerd worden aan het managementteam en aan de teamleiders. De teamleiders zullen 
het daarna delen met hun teams. Op basis van de feedback en evaluaties uit de teams zal het 
nieuwe zorgproces worden vastgesteld en geïmplementeerd.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)
Ieder kalenderjaar wordt er een medewekerstevredenheidonderzoek binnen TALENT uitge-
voerd. De doelstelling van dit onderzoek is een kwaliteitsmeting om inzicht te verkrijgen in 
de algemene tevredenheid van de medewerkers. Dit jaar is ervoor gekozen om als test ook 
de vragenlijst uit te zetten aan vrijwilligers en stagiaires werkzaam binnen TALENT. Het mede-
werkerstevredenheidonderzoek bevatte in totaal 98 meerkeuzevragen met afsluitend twee 
open vragen. Het onderzoek is in eigen beheer door de afdeling beleid uitgevoerd. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van een via Formdesk zelf ontworpen digitale vragenlijst. Bij de samenstel-
ling van de vragenlijst zijn de beleidsmedewerker, de twee managers zorg, facilitair manager, 
financial controller, de afdeling P&O en de bestuurder betrokken. Bij de uitvoering van het 
onderzoek is er specifiek aandacht gegeven aan de verbeterpunten die naar voren zijn geko-
men uit het medewerkerstevredenheidonderzoek van 2016.  De resultaten van het onderzoek 
2017 zijn gedeeld met het managementteam en de bestuurder. Waarna de resultaten in 2018 
door de bestuurder met alle teams worden gedeeld. De resultaten zijn onderdeel van de TA-
LENTbrede kwaliteitsmanagementcyclus. Ze worden opgenomen in de kwartaalrapportages 
kwaliteit en veiligheid en waar nodig vormen de resultaten de basis voor eventuele acties en 
verbeterplannen. De resultaten zullen tezamen met de resultaten uit het CTO als input voor 

de teamreflecties op teamniveau worden gebruikt teneinde samenstelling van het jaarlijkse 
kwaliteitsrapport. Daarnaast vormen de resultaten MTO 2017 onder andere de input voor het 
MTO 2018. 

 Doordat ook het Talenttevredenheidonderzoek een begeleidersdeel bevatte en ongeveer 
gelijktijdig met het medewerkerstevredenheidonderzoek is uitgezet werkte dit voor begelei-
ders erg verwarrend. In 2018 en verder dienen deze twee onderzoeken niet meer gelijktijdig 
uitgezet te worden. 

Het Talent(cliënt)tevredenheidonderzoek  (CTO)
TALENT heeft de afgelopen jaren één keer in de twee jaar een Talenttevredenheidonderzoek 
uitgevoerd onder Talenten en vertegenwoordigers middels een zelf samengestelde vragen-
lijst. Voor het tevredenheidonderzoek in 2017 heeft TALENT gekozen voor een instrument 
voor cliëntenraadpleging uit de waaier van instrumenten’ van het vernieuwde Kwaliteitska-
der Gehandicaptenzorg,  Quality Qube (QQ). De methode levert (1) een beeld van de kwa-
liteit van zorg- en dienstverlening en (2) gerichte verbetervoorstellen vanuit het perspectief 
van cliënten zelf, hun vertegenwoordigers of contactpersonen én hun begeleiders. Doordat 
ook begeleiders worden bevraagd kan deze informatie ook dienen voor bouwsteen 3! Met 
de methode Quality Qube wordt er gekeken naar de kwaliteitservaringen met betrekking 
tot uitkomsten van zorg- en dienstverlening op het gebied van Kwaliteit en Bestaan (de in-
houdelijke dimensie), de voorwaardenscheppende aspecten en de beleving van relationele 
aspecten van zorg- en dienstverlening. De methode maakt gebruik van evidence based 
uitgangspunten en methodieken. Wat TALENT het meest aansprak in deze methode is het 
feit dat deze naast kwaliteitsverbetering, in kaart brengt wat de betrokkenen ‘goed’ en  ‘sterk’ 
vinden aan de huidige zorg. Omdat we bij TALENT bij de uitvoering van de zorg en te leveren 
kwaliteit geen onderscheid maken tussen doelgroepen was het dan ook een logische en 
snel gemaakte keuze om deze methode niet enkel voor de Talenten uit de gehandicapten-
zorg te gebruiken, maar voor álle Talenten. Zo heeft TALENT getracht te komen tot een meer 
gedegen beeld van de algehele Talenttevredenheid. De methode Quality Qube had voor 
TALENT als grote meerwaarde dat er vanuit meerdere invalshoeken een ervaringsoordeel 
gegeven kon worden over verschillende thema’s.   

VOOR DE RESULTATEN VAN HET 
TALENTTEVREDENHEID ONDERZOEK 
ZIE BOUWSTEEN 2!! 
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 Medio 2018 zou TALENT graag kijken naar een meer continue vorm van tevredenheid. 
Graag zouden we deze meting nog meer in dialoog met onze Talenten doen en continue! 
We zien de meerwaarde van de dialoog met onze Talenten. 2017 was het uitgelezen jaar om 
Talentverhalen te vertellen middels het Talentmaggezien, maar we willen dat onze Talenten 
altijd hun verhalen kunnen vertellen en dat we deze ook opschrijven! Dit laatste punt is be-
langrijk: als we het opschrijven kunnen we het inzichtelijker maken en er met de gehele Ta-
lentorganisatie beter van leren. Daarnaast is het belangrijk om te evalueren en opnieuw af te 
wegen of één methode met dezelfde vragen voor  verschillende doelgroepen de beste vorm 
van kwaliteitsmeting is. Een veel gehoorde reactie van de interviewers was dat het vaak veel 
moeite kostte om de vragen te vertalen naar een ofwel begrijpelijker niveau ofwel een hoger 
niveau voor het betreffende Talent.

Teamreflectie 
Bij TALENT hebben we als algeheel doel het verbeteren van het welbevinden van onze Talen-
ten. Om dit te kunnen bereiken is het nodig om te reflecteren op onze zorg. Waarbij we onze 
begeleiders vragen om afstand te nemen van wat nu niet nuttig is, verbindingen te zoeken 
tussen krachtbronnen binnen TALENT en energie te stoppen in positieve begeleiding. Wat 
gaat er goed binnen de door ons geboden zorg en welke ontwikkelpunten liggen er nog 
voor het team? Dit zoeken onze medewerkers samen met hun team uit tijdens de jaarlijkse 
teamreflectie door middel van de OASE reflectiemethodiek. Er is veel aandacht geweest voor 
het implementeren van de teamreflecties door de gehele Talentorganisaties. Met bestuur, 
managementteam en een afvaardiging van de teamleiders is de wijze waarop teamreflecties 
zouden kunnen plaatsvinden afgestemd. Daarna zijn deze plannen tijdens de opleidingsdag 
van de teamleiders met hen besproken en hebben zij feedback gegeven. Op basis daarvan 
is er een procedure teamreflectie, een handreiking teamreflectie, en een teamreflectieformu-
lier opgesteld. Daarnaast is er extra aandacht geweest voor de gekozen reflectiemethodiek 
OASE. Er is voor deze methode gekozen omdat deze aansluit bij de wijze van casuïstiek be-
sprekingen in een aantal teams en begeleiders en teamleiders hier erg tevreden over zijn en 
aangeven dat dit goed werkt. Weer aansluitend bij een van onze basisaxioma’s: ’wat werkt 
doe er meer van’ hebben we dan ook besloten om de OASEmethodiek bij de teamreflecties 
in te zetten. In de teamreflectie is de teamleider gespreksleider, daarom zijn alle teamleiders 
nogmaals bijgeschoold in het gebruiken van deze methodiek.

Door middel van de OASEmethodiek wordt er als volgt gereflecteerd: Waar zijn we tevreden 
over? Wat maakt dat we tevreden zijn? Wat zit daar achter? Welke doelen stellen wij onszelf 
als het gaat om verbetering en welke resources zijn er beschikbaar om het doel te behalen? 
Je denkt na over de benodigde handelingen: welke acties zijn nodig om te komen tot de 

gewenste kwaliteit van zorg en hoe willen we dit vorm geven? Daarnaast evalueer je ook: 
wanneer kijken we opnieuw naar dit onderwerp? 
Tijdens de verschillende teamreflecties  in 2017 zijn de volgende vragen of onderwerpen aan bod  
gekomen: 
•   Het proces rond het individuele Talent. Zijn de wensen van het Talent duidelijk?  

Worden afspraken nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per Talent en 
doen we wat nodig is?

•  De kwaliteit van de relatie tussen het Talent en begeleiders. Daarbij gaat hetbijvoorbeeld 
om bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van begeleiders en de 
samenwerking in het team en met de belangrijke ander

•  Borging van veiligheid met het accent op een persoonlijke afweging per Talent over 
aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming.

•  De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de Talenten, 
samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’.

Als input voor de teamreflecties hebben de teams de resultaten uit het Talenttevredenhei-
donderzoek, het medewerkerstevredenheidonderzoek, interne- en externe audits kunnen 
meegenomen. 

 In 2018 wordt de procedure teamreflecties goed met de betrokkenen geëvalueerd. Net 
zoals bij het CTO heeft het de voorkeur om naar een meer frequente vorm van teamreflectie 
te gaan. De vraag is echter of deze reflectie niet al continu plaatsvindt in en tussen de teams.

VOOR DE RESULTATEN VAN DE 
TEAMREFLECTIE ZIE BOUWSTEEN 3

OASEmethodiek

Een Talent begeleiden vraagt een goede binding. Ook tussen begeleiders 
onderling. Tweemaal per maand zit een team van 35 begeleiders bijeen om 
elkaars cases te bespreken. “Hierbij hanteer ik als teamleider de OASE-me-
thode. De inbrenger oftewel begeleider geeft aan wat het doel van zijn of 
haar case is en welke hulpprogramma’s al hierbij zijn ingezet, wat er al 
bereikt is.  Dit noem ik de O van Opstart. Het team luistert, stelt verhelderde 
vragen en apprecieert. Zij noteren wat positief is opgevallen. Appreciëren 
dus, waarvoor de A in OASE staat. Vervolgens is het woord aan het team, 
dat suggesties aandraagt, waarmee de S wordt ingelost. De inbrenger luis-
tert en mag tot slot aangeven welke suggesties hij nuttig heeft gevonden en 
wat hij er concreet mee gaat doen. Dit is de evaluatie, de E van OASE. Een 
methodiek die per inbrenger 35 handvaten oplevert in plaats van één, soms 
oeverloze, discussie.”

UIT TALENT MAGGEZIEN
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Vooruitblik CTO en teamreflecties 2018 en 2019:

 Wat kan beter? 
In 2017 zijn er op basis van het verplichte karakter van het kwaliteitskader gehandicapten-
zorg en de zeer korte resterende tijd in 2017 (6 maanden) een aantal keuzes gemaakt waarin 
tijdsdruk en implementatietijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit is onder andere het 
geval geweest bij de  keuze voor de methode van het CTO en de wijze van inrichting van de 
teamreflecties. Daarnaast hebben deze kwaliteitsmetingen pas in Q4 2017 plaatsgevonden 
waardoor de resultaten en evaluatie pas in Q1 danwel Q2 2018 binnen waren. In 2018 heb-
ben we ons zelf als doel gesteld uitgebreid stil te staan bij evaluatie van de wijze, het doel en 
het nut van het CTO en de teamreflecties en willen we deze dusdanig inrichten zodat deze 
hopelijk in 2018, maar uiterlijk in 2019, op een met de uitgangspunten, werkwijze en doelen 
van TALENT verenigbare wijze kunnen laten plaatsvinden. 

Medezeggenschap medewerkers
TALENT heeft in 2017 haar gedachtegoed rondom actief medezeggenschap uitgewerkt en 
grotendeels geïmplementeerd. Het hebben van een ondernemingsraad is voor TALENT niet 
de gewenste vorm van medezeggenschap en sluit niet aan bij ons gedachtegoed: De relatie 
tussen TALENT en haar medewerkers is wederkerig. Organisatie en medewerkers zijn bereid 
op basis van gelijkwaardigheid te zoeken naar verbinding tussen de wederzijdse belangen. 
Medewerkers mogen verwachten dat zij bij TALENT een aantrekkelijke werkgever vinden en 
met plezier en voldoening kunnen werken. TALENT verwacht van haar medewerkers dat zij 
vanuit volle overtuiging en passie deskundige en oplossingsgerichte begeleiding bieden 
aan Talenten. Om echt op de vraag van Talenten en de belangrijke ander te kunnen inspe-
len hebben medewerkers eigenaarschap en regelvermogen nodig. In deze gedachte past  
actieve medezeggenschap van medewerkers die meedenken en mee gestalte geven aan op-
lossingsgerichte begeleiding en een gezonde en innovatieve organisatie. TALENT wil actieve 
participatie van de medewerker stimuleren en faciliteren en op deze wijze toegroeien naar 
interactieve medezeggenschap (IM). Uitgangspunt hierbij: het samen-weten, meepraten, 
meedenken en meebeslissen van medewerkers als een geïntegreerd onderdeel van het ope-
rationeel, tactisch en strategisch organisatiebeleid. Medezeggenschap van de medewerkers 
is georganiseerd vanuit de teams of regio’s met een duidelijke verbinding naar het TALENT-
breed beleid.  Interactieve medezeggenschap wordt bij TALENT bepaald door 2 pijlers: De 
sociocratische kring methodiek (SKM) en afvaardiging.  

 In 2018 wordt de methodiek verder geïmplementeerd totdat deze organisatiebreed is 
uitgerold en geaccrediteerd door de SER.

Medezeggenschap Talenten
In 2017 heeft TALENT samen met haar Talentenraad een nieuw groeireglement opgesteld 
om een professionaliseringsslag te maken. Daarnaast is er een externe onafhankelijke coach 
aangesteld die de Talenten uit de Talentenraad bijstaat en coacht.  

 Het jaar 2018  zal het jaar van groei zijn. De Talentenraad en hun coach zullen dit jaar gebrui-
ken om de praktijk ook dusdanig in te richten dat aan het opgestelde reglement wordt voldaan.  

Het welzijn van elk Talent wordt zoveel mogelijk bewaakt. Ook 
vanuit de speciale Talentenraad, die iedere acht weken zitting 
heeft. Een vijftal Talenten zitten als klankbord van alle Talenten 
aan tafel met coaches en afvaardigingen van Raad van Bestuur en 
of Management Team. “Om te bespreken wat goed gaat en wat 
nog beter kan”, legt Koen Bloemen, lid Talentenraad, uit.

UIT TALENT MAGGEZIEN DE TALENTENRAAD

Talentenraad waakt over welzijn

Als je de leden vraagt wat hun Talenten-
raad zoal aansnijdt, dan komen spontaan 
tastbare zaken op tafel. “Bijvoorbeeld te 
harde muziek of  het rookbeleid op de 
woonlocatie”, haalt Koen aan. Hij wordt 
al snel aangevuld. “Vernielingen aan ei-
gendommen van Talenten. Of  dat be-
geleiders duidelijker op één lijn moeten 
zitten. Ja, de een hangt netjes een briefje 
met zijn telefoonnummer op omdat hij 
even weg is. De ander niet en daar sta je 
dan mooi.”

Alle punten die op zo’n overleg aan de 
orde komen, worden vooraf  doorgespro-
ken met John, de coach. Zo ook een vei-
ligheidsaspect, waar de begeleiding niet 
direct bij stil stond. “De meeste van onze 
busjes herken je duidelijk. Zwart met Ta-
lent-logo. Maar er rijden ook andere bus-
jes, die niet zo uitzien. Alleen een klein 
bordje met de tekst dat ze voor Talent 
rijden. En vaak een nieuwe chauffeur, die 
wij nog niet kennen. Wie zegt dat het bus-
je en de chauffeur die er dan staan ook te 

13



Kwaliteitsrapport 2017: op weg naar Talent 2.0!

vertrouwen zijn. Is het niet iemand die 
zich voordoet als taxi van Talent? Busje 
en chauffeur moeten dus beter herken-
baar zijn, dat Talenten weten dat het 
veilig is. Je weet nooit tegenwoordig.” Jos 
Jurgens, die deze bijeenkomst bijwoont, 
beaamt dit signaal en completeert de Ta-
lentenraad voor hun bedachtzaamheid. 
De Talentenraad heeft ook de verhui-
zing van de Bekkerie mee in gang ge-
zet. Koen: “Ik werkte in de Bekkerie 
en er kwamen steeds meer klanten bij. 
Voor de Talenten bleef  genoeg aan-
dacht, maar omdat we te klein werden in  
Banholt, dreigde er te weinig aandacht 
voor de klanten. Nu gelukkig niet meer, 
sinds we aan de Watermolen zitten. We 
hebben dit probleem vanuit de Talen-
tenraad aangekaart en er is dus naar ons 
geluisterd.”

Wat een doel is vanuit de Talentenraad 
is dat ze laagdrempelig zijn voor ande-
re Talenten. “Sommige Talenten zijn 
bang. Hoeft helemaal niet. Wij, maar 
ook de Raad van Bestuur zijn blij met 
elk geluid vanuit de Talenten zelf. Om 
de tongen wat losser te maken is er het 
praatkaartenspel. “Talenten zitten dan 
in groep, krijgen een kaart met een kleur 
en er wordt gedobbeld. Valt jouw kleur, 
dan mag je vertellen wat volgens jou be-
ter kan. En zo wordt een ‘praatrondje’ 
gemaakt.”
Elk Talent mag zich opgeven voor de 
Talentenraad. Komt er dan een plaats 
vrij, dan stemt de raad over eventuele 
toelating. “Omdat Talent groeit, zal onze 
raad meegroeien en blijven waken over 
het welzijn van alle Talenten”, verzekert 
Koen 14

Vertrouwenspersoon medewerkers
TALENT heeft in 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers kunnen 
hier met vragen terecht die ze om welke reden dan ook liever niet met een collega of leiding-
gevende willen bespreken.  

 In 2017 is er geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. Uit het medewerker-
tevredenheid onderzoek bleek dat 50% van de medewerkers niet bekend was met de ver-
trouwenspersoon. In 2018 zal dit daarom extra door de gehele TALENTorganisatie onder de 
aandacht gebracht gaan worden! 

Melding incidenten Talent (MIT) en Melding incidenten Medewer-
kers (MIM)
In 2017 is het volledige proces van de MIT en de MIM herzien. Bestaande procedures zijn aan-
gescherpt en formulieren zijn overzichtelijker gemaakt. In alle teams is deze nieuwe procedu-
re gepresenteerd en toegelicht. De teams hebben op een interactieve manier hierop kunnen 
reageren en hun feedback is meegenomen en verwerkt, daarna is de nieuwe procedure ge-
implementeerd. Er is tijdens de implementatie veel aandacht geweest voor meldingsbereid-
heid en het benadrukken dat een incident geen ‘kruisje’ achter de naam van de medewerker 

of het Talent oplevert. Nog belangrijker was om woorden aan incidenten te geven, door het 
oplossingsgericht bloed dat door de aderen van onze medewerkers stroomt staan zij meer stil 
bij hoe iets opgelost kan worden en zijn zij erg actiegericht waardoor zij gebeurtenissen vaak 
niet als incidenten zien. Elk kwartaal wordt een overzicht gegenereerd van de MIT en de MIM. 
Deze worden bijgevoegd bij de kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid en besproken in 
het managementteam.  

 In 2018 is het tijd om de nieuwe MIT en MIM procedure te evalueren en bij te stellen. 
Ook bij deze procedures is het belangrijk dat zij onze medewerkers en Talenten faciliteren. Zo 
dienen bijvoorbeeld de formulieren handen en voeten te geven aan de oplossingsrichting en 
hier ruimte voor te bieden. De procedure dient te faciliteren dat we er samen van leren!  Dit is 
zeker een actiepunt voor 2018! 

Klachten
Ook de klachtenregeling is herzien. Er is een soort viertrap gemaakt; uitingen van ongenoe-
gen, klachten voor bij de klachtenfunctionaris, klachten voor bij de klachtencommissie en 
klachten voor de geschillencommissie. TALENT is in het kader van de Jeugdwet verplicht om 
de klachtencommissie in stand te houden, maar ook hier kiezen we er weer voor om geen 
onderscheid te maken tussen en voor onze Talenten, alle Talenten hebben toegang tot de 
klachtencommissie. Elk kwartaal wordt een overzicht gegenereerd van de diverse klachten 
en/of uitingen van ongenoegen op de verschillende niveaus. Deze worden bijgevoegd bij de 
kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid en besproken in het MT.   

 Oké, al doende leert men! Nieuwe klachtenregeling maken is leuk, wel belangrijk om dit 
ook goed en duidelijk te communiceren. Juist dat laatste hebben we in 2017 niet zo goed ge-
daan... Hier willen we  in 2018 dus extra aandacht aan besteden! In 2018 willen we daarnaast 
niet alleen focussen op klachten of uitingen van ongenoegen, maar ook op de complimen-
ten. Van alles kunnen we leren! 

Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
Gedurende Q4 2017 is aanvang genomen om voor elke locatie een nieuwe RIE uit te voeren. 
De laatste RIE’s worden uitgevoerd in Q1 2018. 

 De resultaten van de nieuwe RIE’s worden besproken in 2018. TALENT focust op de op-
lossingen, de kansen en de mogelijkheden. Het risico-denken ligt veel minder in de aard van 
TALENT. Dit wil echter niet zeggen dat TALENT niet risico-bewust is. Zowel op het niveau van 
Talenten als op strategisch niveau en alle lagen daartussen wordt naar kansen en mogelijkhe-
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den gekeken. Bij het kijken naar de kansen en mogelijkheden wordt rekening gehouden met 
aspecten die belemmerend zouden kunnen werken om deze kansen en mogelijkheden tot 
uiting te laten komen. Binnen TALENT is er echter geen gangbare cultuur van het vastleggen 
van deze belemmerende factoren. In de praktijk wordt wel degelijk stilgestaan bij de verschil-
lende risico’s, op papier is dit niet altijd even inzichtelijk. Zaak om hier in 2018 naar te kijken! 
 
Communicatie
Een van de aandachtspunten uit de resultaten van het medewerkerstevredenheids- 
onderzoek van 2016 was communicatie. Medewerkers gaven aan dat er behoefte was 
aan meer en betere communicatie binnen TALENT. Team communicatie heeft dit ter  
harte genomen en heeft in 2017 onder andere de Talentkrant ontwikkeld. 
De Talentkrant komt éénmaal per maand uit en staat boordevol nieuws en verha-
len over, van en door bestuur, managementteam, teamleiders, medewerkers, vrij-
willigers en uiteraard onze Talenten! Daarnaast zijn zij hard aan de slag met het ont-
wikkelen van intranet voor medewerkers. Met dit intranet wordt beoogd een online 
communicatieplatform te creëren waar alle medewerkers continu voorzien worden van in-
formatie. Met betrekking tot kwaliteit denkt Talent dat het een absolute meerwaarde heeft  
om op één platform zaken met elkaar te kunnen delen. Denk aan resultaten interne audits en 
de daaruit voortkomende verbeterplannen of aan resultaten tevredenheidsonderzoeken!  

 Nu communicatie volop onder de aandacht is zal 2018 het jaar van realiseren worden. 
Het intranet gaat online en Team communicatie is druk bezig met het ontwikkelen van een 
game waarmee nieuwe medewerkers op een interactieve manier kennis kunnen maken met 
alle facetten van TALENT: de All ABOARD NOW game. Communicatie is net zoals kwaliteit een 
continu proces. Dus ook in 2018 zal het de aandacht krijgen in alle facetten van de organisatie. 
Zo zijn er bijvoorbeeld al concrete en duidelijke afspraken gemaakt door het management-
team met het bestuur over het terugkoppelen van het medewerkerstevredenheidonderzoek 
door de bestuurder in alle teams. Het kan altijd beter, maar het begint bij aandacht en focus!

15

Regiogericht werken
Ons werkgebied reikt inmiddels over alle regio’s van Zuid-Limburg en in 2018  gaan we rich-
ting Midden-Limburg. Daar zijn we natuurlijk erg trots op! Om de zorg dichtbij de Talenten te 
blijven aanbieden is het echter noodzakelijk om meer regiogericht te gaan werken. In 2017 is 
er daarom gestart met regiogericht werken binnen het ambulante team. Even wennen, maar 
we merken hier nu al grote voordelen van! Onze Talenten zijn minder lang onderweg, de bij 
TALENT gemaakte vrienden en vriendinnen wonen dichter bij elkaar in de buurt, hetgeen het 
mogelijk maakt dat de Talenten ook buiten TALENT hun opgedane sociale contacten kunnen 
voortzetten. Het brengt ook met zich mee dat begeleiders steeds bekender worden in de 
regio’s waar zij werken. Zo kennen zij de faciliteiten en het netwerk beter waardoor ze de Ta-
lenten en hun belangrijke ander nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden.  

 Per 1 januari 2018  gaan de teamleiders in regio’s werken in plaats van in zorgdivisies. Dit 
betekent dat iedere teamleider binnen zijn of haar regio alle producten coördineert. Door 
te werken met vaste gezichten per regio komen we dichter bij onze Talenten en dichter bij 
onze samenwerkingspartners te staan. Daarnaast  zal de verdieping en bekendheid van een 
teamleider in een bepaalde regio leiden tot nog betere ondersteuning van de teams, het-
geen weer bijdraagt aan toerusting en coaching van onze medewerkers hetgeen de kwaliteit 
van zorg ten goede zal komen en borgen. Daarnaast is ons streven om ons huidige aanbod 
dusdanig in te richten en regiogericht in te richten dat we ons hele aanbod per regio kunnen 
aanbieden en nog meer zorg op maat kunnen leveren aan de Talenten dichter bij huis en 
dichter bij hun belangrijke ander. 

Kennis van het oplossingsgericht metamodel  vergroten en medewerkers 
hierin scholen
TALENT heeft in samenspraak met STOC opleidingen en ZUYD Hogeschool een SKJ geac-
crediteerde opleiding ontwikkeld voor oplossingsgericht werken in de hulpverlening.  Met 
het aanbieden van deze opleiding wil TALENT medewerkers opleiden en een goedgevulde 
rugzak met kennis meegeven, zodat ze weten hoe ze effectieve begeleiding kunnen bieden 
die goed aansluit bij hetgeen Talenten nodig hebben. TALENT heeft in 2017 een start ge-
maakt met deze opleiding en deze aangeboden aan alle Teamleiders binnen TALENT. Tijdens 
de opleiding wordt de basis van het oplossingsgericht werken aangeboden en wordt er op 
een intensieve manier kennis gemaakt met de oplossingsgerichte visie. Teamleiders worden 
getraind in het begeleiden van een aantal processen en het toepassen van een aantal tech-
nieken. De STOC opleiding is onderdeel van onze Talentacademie. 

 In 2018 wordt deze opleiding ook buiten TALENT aangeboden en hebben naast de team-
leiders ook de andere medewerkers de kans om deze opleiding te volgen zodat onze me-
dewerkers nog beter worden toegerust met actuele oplossingsgerichte kennis en de kans 
krijgen om zich te blijven ontwikkelen en ontplooien. 
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Talent geeft niet alleen ruimte aan Talenten om zich door te ont-
wikkelen, ook aan haar medewerkers. Bente Drummen is van 
beginnend groepsbegeleider opgeklommen tot gedragsweten-
schapper en manager Zorg. Op de golven van de groei en bloei 
van Talent relativeert zij: “Als begeleider krijg je soms heel wat 
voor je kiezen. De route van waaruit je aanvliegt, bepaalt de rich-
ting van je oplossing.”

UIT TALENT MAGGEZIEN BENTE DRUMMEN

Een juiste aanvliegroute 
is essentieel

Talent staat nog in de kinderschoe-
nen als Bente de zaterdaggroepen gaat 
begeleiden. “Wat vliegt de tijd”, be-
denkt ze. “Niet lang daarna werd ik 
gezinsbegeleider, gevolgd door Team-
leider Wonen.” Ze volgt de studie 
Mental Health in Maastricht, laat zich 
door dr. Luc Isebaert en dr. Myriam 
Levefre onderdompelen in hun Brugs 
model en vult dit nu aan met een ver-
diepende studie gegeven door Louis 
Cauff man oplossingsgericht mana-
gen en coachen in Amsterdam. “Een 
buitengewoon leerrijke tijd, waarin ik 
ontdekte hoe je de traditionele grond-
houding binnen de GGZ’s kunt ombui-
gen in een oplossingsgerichte aanpak. 
Oplossingsgericht werken is geen ge-
protocolairde methodiek, zoals veel 
behandelingen in de traditionele 
GGZ wel zijn. Het is een metamo-
del dat veel te bieden heeft en de ef-
fectiviteit ervan is alom bewezen. Ik 

was helemaal mee met het oplossings-
gericht werken.”  

NIEUWE ZORG
Voor Bente voelt oplossingsgericht wer-
ken binnen de zorg als een innovatie.

“Zorg bestond voorheen vaak alleen 
uit zorg.”Ik denk dat je het goede uit de 
zorg van voorgaande jaren zou moeten 
vertalen naar de huidige tijdsgeest. We 
streven in de begeleiding aan onze Ta-
lenten naar geluk en algeheel welbevin-
den. Om goede begeleiding te bieden is 
mandaat belangrijk. Het Talent geeft ons 
het mandaat om hem of  haar in de juiste 
richting te begeleiden. Dit bepaalt hoe 
succesvol een begeleiding kan zijn. Maak 
hierbij gebruik van je boerenverstand; 
het is vaak de beste route, we begeleiden 
op alle levensgebieden. Het gevoel geven 
van “nodig zijn” is noodzakelijk om tot 
welbevinden te komen.”

GROEI EN BLOEI
Bente groeit door in haar functie en 
persoonlijke ontwikkeling. Talent in 
omvang. “Talent is explosief  gegroeid. 
Onderlinge samenwerking wordt steeds 
belangrijker en van Teamleiders wordt 
verwacht dat ze organisatieprocessen 
mee aansturen. Binnen Talent worden 
op dit moment processen verfi jnd en 
gestructureerd.En wordt er gewerkt aan 
de borging van het gedachtegoed en de 
begeleiding. Op deze wijze maken wij 
als Talent een belangrijke kwaliteitsslag. 
Binnen deze veranderingen past ook 
onze nieuwe regio-indeling. Talent gaat 
zich meer richten op de regio en zal zo 
beter aansluiten op de behoefte van de 
Talenten, medewerkers zullen op gene-
ralistische wijze ingezet worden, waarbij 
in teamverband van ieders Talent ge-
bruik gemaakt kan worden. Het zijn de 
Talenten zelf  die als eersten de vruchten 
hiervan plukken. Een voorbeeld: Talen-
ten uit de regio Parkstad waren soms te 
lang onderweg naar hun dagbesteding. 
Sinds we locatie Brunssum operationeel 
hebben, kunnen zij daar terecht en zijn 
hun reistijd en –afstand aanzienlijk ver-
kort. In de regio’s Parkstad en Westelijke 
Mijnstreek zullen wij meer bloeien door 
zorg te bieden in de regio van onze Ta-
lenten. In Midden Limburg zullen we in 
2018 groeien. Zo kunnen wij de best mo-
gelijke begeleiding, die zo goed mogelijk 
aansluit bij de beleving van onze Talen-
ten, blijven garanderen.” 

Op de vraag hoe Bente de toekomst van 
Talent ziet, antwoordt ze zonder lang 
nadenken: “Vooral samen nieuwe din-

gen blijven initiëren, om zorg te blijven 
verbeteren. Daar zijn we onderschei-
dend sterk in. De regio Maastricht en 
Heuvelland telt acht woonvormen en 
een aantal woningen in de wijk, waar 
140 Talenten, met verschillende vormen 
van begeleiding, zich thuis voelen.”
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Strategisch personeelsbeleid 2017-2020
Om de kwaliteit van het dagelijks handelen in de organisatie te waarborgen is het nodig om 
de ontwikkeling van de individuele competenties van medewerkers te stimuleren. Daarom is 
er in 2017 een strategisch personeelsbeleid opgesteld voor de periode 2017-2020. Belangrijke 
pijlers in dit beleid zijn de functionering- en beoordelingsgesprekken, inclusief persoonlijke 
ontwikkelingsgesprekken en opleidingen.  

 Na vaststelling van het strategisch personeelsbeleid is het zaak om in 2018 en de 
daarop volgende jaren daadwerkelijk uitvoering hieraan te gaan geven door onder andere 
het verder ontwikkelen en inzetten van de ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken en 
opleidingen. 

Talentacademie
In 2017 is de Talentacademie opgericht: Leren voor iedereen met Talent. Deze academie be-
helst de deskundigheidsbevordering van Talenten, medewerkers en vrijwilligers. Zo bieden 
we voor onze Talenten de opleiding Brug naar Werk en een interne koksopleiding aan en 
hebben de medewerkers teamactiviteiten en interne scholingsdagen.  Tevens zijn in 2017 de 
introductiedagen voor nieuwe medewerkers ingevoerd. 

 Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het nodig dat TALENT nog sterker 
gaat inzetten op permanente doorontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden 
van medewerkers. De toenemende verandersnelheid in de zorg vereist van TALENT dat de 
kennis en kunde van medewerkers continu actueel blijft en aangepast wordt op wat de toe-
komst vraagt. In 2018 wordt een opleidings- en ontwikkelingsbeleid ontwikkeld en ingevoerd 
voor alle medewerkers van TALENT. Dit ondersteunt tevens de ambities ten aanzien van onze 
oplossingsgerichte visie, werving en selectie, de loopbaanontwikkeling van de medewerkers 
en de behoeften van de organisatie. In het nieuwe opleiding- en ontwikkelingsbeleid is er 
meer keuzevrijheid voor Talenten en medewerkers en waarbij bovendien de mogelijkheid 
wordt geboden om wanneer je ergens TALENT voor hebt, het aan een ander te leren door 
trainer te worden!

Van HKZ naar ISO
TALENT is in 2017 en de daaraan voorgaande jaren altijd gecertifi ceerd op de kwaliteitsnorm 
HKZ. Door de groei van TALENT en het aanbieden van verschillende soorten zorg door de 
zorgdomeinen heen heeft TALENT en de certifi cerende instantie in 2017 het huidige certifi -
catieschema van TALENT goed onder de loep genomen. Om er zorg voor te dragen dat de 
gehele scope van TALENT gedekt wordt door het kwaliteitscertifi caat heeft TALENT besloten 
om de overstap te maken naar de ISO 9001 en is TALENT hier  dan ookop gecertifi ceerd. 

 In 2018 gaat TALENT een geheel nieuwe certifi ceringsronde in en is het de bedoeling 
om te certifi ceren op de nieuwe ISO norm.

Van verzuimbeleid naar vitaliteitsbeleid!
Onze medewerkers voelen vaak een sterke verbondenheid met TALENT. Deze sterke 
verbondenheid, oftewel passie, draagt er mede aan bij dat er minder snel verzuimd wordt. 
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk richting de Talenten, hun collega’s en TALENT 
als werkgever. Passie gaat altijd samen met motivatie en inzetbaarheid, waardoor er minder 
redenen worden ervaren om te verzuimen. Het  verzuimpercentage bij TALENT ligt procen-
tueel erg laag en dat willen we graag zo houden! Hoewel passie van nature aanwezig is, 
mag deze soms weer even aangewakkerd worden. Binnen TALENT vinden we het erg 
belangrijk om het vuurtje aan te houden. Door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling, 
een warme werksfeer, ruimte voor innovatie, aandacht voor gezelligheid en aandacht voor 
beweging proberen we verzuim zo klein mogelijk en de passie en betrokkenheid zo groot  
mogelijk te houden. Daarom is er besloten om het verzuimbeleid in 2018 te vervangen door 
een vitaliteitsbeleid. Daarnaast heeft 2017 in het teken gestaan van gezonde voeding, zowel 
voor Talenten als voor medewerkers. 

Voorbeeld doet volgen! Topper en TopTalent in actie: Ricardo Floris wint in 2017 
Maastricht Mooiste; Didier 
Frambach eindigt verdienstelijk als negende in de ENCI-Bergloop 2017 en werd recent 1e in de Omloop van Ell!!

Marc Huijnen (rechts) en Jos Curfs van TALENT doen in 2018 mee aan de Ironman te Maastricht.
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 De sport- en beweegmogelijkheden voor Talenten lopen erg uiteen. Voor sommige  
Talenten is het moeilijk te organiseren, andere Talenten vinden het moeilijk om motivatie te 
vinden. Daarnaast vertoefden jongeren voorheen meer buiten en waren ze zelf lichamelijk 
onderling actief bezig. In de huidige tijd hebben jongeren vaak een slechte conditie en be-
wegingsachterstand omdat zij heel veel tijd stil gebogen zitten over hun computer of smart-
phone. Ze haken af bij reguliere sportclubs door het mislukken van zelfstandig integreren 
of ze hebben simpelweg niet de financiële middelen om lid te worden van een sportclub/
sportschool. Veel Talenten hebben op een duidelijk vast gestructureerd moment een start-
motor/animator nodig ter motivatie! Juist het stimuleren van sport en beweging wordt in 
de hectiek van alledag vaak overgeslagen, terwijl het zo belangrijk is dat mensen met een 
beperking sporten en bewegen. Een mentaliteitsverandering draagt uiteindelijk bij aan  
actievere Talenten. Bovendien, hoe meer Talenten dingen zelf doen, hoe meer ruimte er voor 
begeleiders is om andere taken te doen. TALENT wil in 2018 een beweegproject opzetten:  
‘‘Talent in beweging’. Daarnaast zal het Vitaliteitsbeleid verder ontwikkeld en ingevoerd worden.
 
Medicatiebeleid
Uit medewerkerverhalen en zowel interne als externe audits bleek dat het medicatiebeleid 
van TALENT op onze woonlocaties sterk verouderd was en dat door de diversiteit aan betrok-
ken apotheken een wirwar van samenwerkingsafspraken waren ontstaan. In 2017 behoefde 
ons medicatiebeleid dan ook absolute aandacht en diende herzien te worden. Dat hebben 
we dan ook gedaan. Op basis van een uitgebreid verbeterplan is een interne werkgroep, aan-
gevuld met externe kennis, aan de slag gegaan met de revisie van het medicatiebeleid voor 
de zorgfunctie wonen. Samenwerking met één lokale apotheek kon ons inziens hier niet in 
ontbreken. Het voorgaande heeft geleid tot een veiliger, duidelijker en eenduidiger medi-
catiebeleid. Er is ruim de tijd genomen voor de implementatie van het nieuwe beleid en dit 
is gefaseerd binnen alle woonlocaties geïmplementeerd sámen met teamleiders en mede-
werkers na een duidelijke instructie en scholing door de apotheker en medewerkers uit de 
werkgroep. Op elke woonlocatie is vanuit de teams één aandachtsfunctionaris medicatie be-
noemd. TALENT beoogt een optimale kwaliteit van zorg en hier hoort dus ook een optimaal 
medicatiebeleid bij. Niet alleen revisie van het beleid behoefde aandacht, zo dienden er ook 
een aantal praktische en ondersteunende zaken geregeld te worden. Zo zijn er op een aan-
tal locaties nieuwe en praktische medicijnkarren geplaatst en is er voor alle begeleiders een 
officiële Medicatie E-learning aangeboden om bekwaamheid en kennis te bevorderen.  

2018 wordt op het gebied van medicatie het jaar van ‘check en act’. De eerste evaluatie-
gesprekken in de woonteams staan al gepland en tussendoor zijn er al een aantal praktische 
zaken herzien en gewijzigd. Daarnaast zal in 2018 de aandacht uitgaan naar medicatie op de 
groepsbegeleiding en zal ook dit laatste gedeelte medicatiebeleid worden herzien. 

Algeheel doel 2018:
TALENT heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en heeft een forse groei doorgemaakt. 
Deze groei vraagt ook van de ondersteunende activiteiten om zich verder te gaan ontwik-
kelen. Processen dienen opnieuw onder de loep genomen te worden om uniformiteit in de 
organisatie te waarborgen, waarbij de unieke doelgroepen die TALENT bedient hun eigen  
karakter behouden. Kansen voor verbetering liggen dan met name op proces doorontwik-
keling gekoppeld aan het verder invulling geven aan waarde management op een wijze die 
past binnen een organisatie die gericht is op kansen en mogelijkheden.  
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Oke, goed verhaal! 
Nu de cijfers...
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Communicatie:
Talent heeft een onderzoek laten doen naar 
de meerwaarde van de Talentkrant. Er waren 
71 respondenten waarvan 38 respondenten 
aangeven de Talentkrant altijd te lezen en 
26 respondenten deze soms lezen. 

Medewerkerstevredeheidonderzoek
Speerpunten uit MTO 2016
1. Invoeren salarishuis 
2. Scholingsperspectief 
3. Verbeteren communicatie intern en extern

MTO 2017
177 respondenten uit de 235 medewerkers (75%)
Tevredenheidcijfer 7,8

Biedt de Talentkrant een meerwaarde 
voor de interne communicatie?

93%

7%

JA

NEE

Speerpunten MTO 2017
1. Scholing 
2. Communicatie (in de vorm van samenwerking in en tussen teams) 
3. Regie in teams
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Klachten 2017: 0

MIT/MIM 2017:

MIT: 126 in 2017

6 X Val stoot
45 X Agressie
5 X Verbranding
12 X Vermissing/weglopen
36 X Overig

MIM: 13 in 2017 1 X Ongeval
15 X Bijna ongeval
9 X Agressie
1 X Lichamelijk letsel

HKZ/ISO 2017:

Complimenten:
1.  Enthousiasme duidelijk merkbaar voor 

auditor binnen diverse lagen in de 
organisatie.

2.  Consistentie duidelijk zichtbaar binnen de 
verschillende lagen binnen verschillende 
onderwerpen. 

3.  Geauditte locatie zag er uitermate 
netjes uit! Top!

4.  Auditees hadden zich merkbaar 

voorbereid!

Openstaande medicatie minor: 
minor is naar tevredenheid opgepakt en 
opgelost.
2 nieuwe minors: Ontbreken procedure 
datalekken. Incl. implementatie en awarness 
betreff ende datalekken en digitaal systeem 
niet geautoriseerd.  Status 2018: minors 
naar tevredenheid opgepakt en opgelost.

Medicatieveiligheid
22 incidentmeldingen medicatie 2017
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Verzuim 2017: 2,05%
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Bouwsteen 1:  
Zorgproces rond de individuele  
cliënt – persoonsgerichte zorg en  
ondersteuning
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Monique Wolfs mag zich offi  cieel horeca-assistente binnen 
Talentino noemen. Een prestatie, die ze naar eigen zeggen door 
haar eigen wilskracht en begeleiding door Talent en haar ouders 
heeft neergezet. “Ondanks mijn beperking wil ik iets moois ma-
ken van mijn leven”, is haar levensfi losofi e.

UIT TALENT MAGGEZIEN TALENT MONIQUE WOLFS

Een beperking kan je leven 
op de kop zetten!

Bij de offi  ciële uitreiking van het certifi -
caat mag Monique kort haar weg naar 
dit succes delen. In een tot de laatste 
stoel gevulde zaal boeit zij iedereen met 
haar verhaal. Onder de aanwezigen ook 
de wijkagent en de dames van de wan-
delclub Margraten. 
Monique vertelt dat in de eerste groep 
van het basisonderwijs een overactivi-
teit in haar hersenen leidt tot concen-
tratieproblemen, waardoor Monique 
het advies krijgt om speciaal onderwijs 
te volgen. “Omdat daar veelal kinderen 
met gedragsproblemen zitten, voel ik mij 
ongelukkig. Ik ga naar de vrije school, 
waar ik in eerste instantie veel aandacht 
krijg, maar door een herstructurering in 
het onderwijs werden klassen samenge-
voegd en verdween kleinschaligheid. Ik 
kies voor MLK en vervolgens praktijkon-
derwijs.”
Monique komt dan in haar pubertijd, 
loopt stage bij MacDonalds en verzor-
gingstehuis en beëindigt met een knal-
lend feest haar schooltijd.

Bij Licom vindt zij werk, maar aan de 
lopende band zeepjes inpakken brengt 
geen voldoening. Na wat omzwervingen 
komt ze in aanraking met Talent. “Ik 
wilde altijd de opleiding horeca-assistent 
volgen, maar bij Arcus lag het leertempo 
voor mij te hoog. Talent had een eigen 
opleiding, die wel aansloot bij mijn tem-
po. En nu, vandaag, sta ik hier met mijn 
diploma!” Monique werkt al zeven jaar 
bij Talentino Margraten en deelt graag 
mooie momenten: “Tijdens het WK 
Wielrennen mochten wij de catering 
verzorgen. Ik heb daar prins Willem-Al-
exander nog gezien. En ik organiseer de 
Oostenrijkse avond mee. Door het suc-
ces vanaf  het eerste jaar een vaste the-
ma-avond geworden.”

BEHOEFTE AAN CONTACT
Marc Huijnen complimenteert Monique 
met haar inzet, maar ook de vele begelei-
ders die mogen delen in dit succes. “Voor 
mij de bevestiging dat als je leerstof  bin-
nen de belevingswereld van het Talent 

brengt, ze het zich snel eigen maken. 
Marc Teheux, onze lesgever, weet dat 
perfect uit te voeren.” Tijdens het daar-
op volgend vragenrondje worden serieu-
ze aandachtspunten aangesneden. Eerst 
is iemand nieuwsgierig naar het recept 
van kipfi let in portsaus. Maar tactisch 
wimpelt zij dat af  met “Dat hoort bij het 
geheim van de kok.”

Dan spreekt Monique’s moeder eni-
ge bezorgdheid uit: “Monique, ik krijg 
het gevoel, dat je soms in een soci-
aal isolement verkeert. Je bent nu 32 
jaar en wilt graag een vriend of  vrien-
din.” Talent haakt daar direct op in. 
“We waarderen dat dit gevoel wordt 
geuit. We zoeken samen naar contact-
momenten, zodat Monique ook dát stuk-
je leven tot iets mooi kan maken.” 
Bij het naar buiten lopen klampen enkele 
begeleiders en Talenten Monique aan en 
smeden concrete plannen. 
De dag na de presentatie geniet 
Monique samen met haar vriendin Ri-
chelle van een heerlijke Hamburger 
Sjors in Talentino Margraten. Het begin 
is gemaakt. Geen woorden, maar daden: 
typisch Talent.
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Samen (zie ook artikel Monique Wolfs) met het Talent en/of 
ouders, opvoeders, familieleden en kennissen (de be-
langrijke ander) zoeken wij naar oplossingen voor pro-
blemen en hulpvragen. De nadruk ligt bij ons op een 
positieve en respectvolle benadering en het benutten 
van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij helpen het 
Talent en zijn/haar systeem door concreet haalbare en 
werkbare doelen te verwezenlijken aan de hand van 
een opgesteld  individueel begeleidingsplan, het plan 
van aanpak. 
 
Tegelijkertijd werken wij continu aan het verbeteren 
van de sociale vaardigheden en vergroten van de 
ik-sterkte, door actief samen aan de slag te gaan met 
gezamenlijke en individuele doelen zoals, samenwer-
ken, uitdagingen aangaan, omgaan met regels en 
structuren, weerbaarheid, gedragsregels, verantwoor-
delijkheid en zelfstandigheid. Wij werken oplossings-
gericht en maken daarbij onderscheid tussen een 
beperking en een probleem, en focussen ons op de 
toekomst en de oplossing van het probleem. Er is al-
tijd een mogelijke oplossing denkbaar! Uitermate 
bruikbaar is de koppeling tussen de begrippen Doel, 
Krachtbron en Waardering. Zonder doel kun je samen 
met het Talent de weg er naar toe niet vinden.

Zonder krachtbronnen steekt er geen kracht in de 
motor van verandering.
Zonder waardering te hebben én te uiten, activeer 
je de krachtbronnen van het Talent niet en schiet de 
turbo in de werkrelatie niet aan. 

Met het oplossingsgericht werken willen we begelei-
ding bieden die aansluit op de individuele wensen en 
voorkeuren van alle Talenten. Oplossingsgericht wer-
ken is gebaseerd op Milton Erickson die ervan uitging 
dat ieder individu anders is. Drie Talenten? Dat zijn dan 
drie verschillende recepten!. Oplossingsgericht wer-
ken is in de jaren 80 in Amerika en Brugge ontwikkeld 
en wordt het model van de keuze genoemd. We geven 

de Talenten de keuze over hun eigen leven en hoe ze 
dit willen inrichten. Een voorbeeld is onze dagbeste-
ding, we gaan ervan uit dat iedereen een zinvolle da-
ginvulling moet hebben. Het Talent geeft zelf invulling 
aan wat dat dan voor hem betekent. Wij bieden zelf 
een breed scala aan dagbesteding, daarnaast werken 
we ook samen met andere partners, ondernemers en 
scholen (zie ook artikel Roy Andriën). 

Het zorgproces bij TALENT begint bij de intake. Tijdens 
een intake inventariseren we samen met het Talent en 
de belangrijke ander de beperkingen en de proble-
men en zijn we met name geïnteresseerd in de uitzon-
deringssituatie waarin een probleem zich minder of 
niet voordoet. We beschouwen het probleem als een 
wens tot verandering. Daarmee willen we niet zeggen 
dat het probleem niet waardig is om uitgebreid te be-
spreken! Vanuit dit startpunt bekijken we welke zorg 
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 “Een goede werkrelatie 
is de motor voor veran-
dering. Wij kiezen ervoor 
om het Talent te zien als 
individu met positieve 
intenties en talenten.  
Tevens zien wij de  
belangrijke ander als 
expert.”

 “Wij zijn wegwijzers, 
Talenten zijn regisseur”

TALENT kan bieden,  wat het meest passend is en gaan 
we vooral snel aan de slag. We gaan aan de slag op 
basis van de interesses en de talenten van het Talent. 
Vanuit  dit gedachtegoed hebben wij een praktisch 
interactief actief uitdagend programma ontwikkeld 
voor ieder individueel Talent en zorgen we ervoor dat 
dit voor ieder een individuele beleving is. Zowel voor 
het Talent, de belangrijke ander, maar we betrekken 
bijvoorbeeld ook de regio, de buurt en lokale onderne-
mers. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van Talenti-
no of bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalig wonen.

Het Talent is altijd zelf zoveel mogelijk in eigen regie 
en wij ondersteunen waar nodig bij het maken van 
belangrijke beslissingen. Zo wordt voorafgaand aan 
de intake bij aanmelding ingeschat voor welke soort 
zorg de vraag ligt. Tijdens de intake worden dan ver-
schillende locaties binnen en buiten TALENT bezocht 
waarbij er aandacht is voor hetgeen nodig en gezond 
is.  In dialoog met het Talent en de belangrijke ander 
en uiteraard afhankelijk van de zorgvraag wordt dan 
de keuze gemaakt voor een bepaalde vorm van bege-
leiding of locatie (zie ook artikel Nadja Mans). 
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Wat is normaal? Een vraag die ons uit traditionele denkpatronen 
moet halen. Roy Andriën, zorgmanager Talent, legt de lat hoog. 
In zijn visie op zorg zoekt hij naar het ideale een-tweetje tussen 
zorg en sport. Twee werkterreinen waarin hij volledig thuis is. 
“Activiteiten zijn middelen om iets te bereiken, ik pas dat dank-
baar toe binnen ons oplossingsgericht begeleidingsmodel.”

UIT TALENT MAGGEZIEN ROY ANDRIËN

Talenten zijn normaler dan we denken

WAT VIND JE LEUK? 

Plezier ligt ook aan de basis van de be-
geleiding bij Talent. “Gaan we op zoek 
naar bijvoorbeeld een zinvolle dagbeste-
ding, dan staat de vraag ‘wat vind je leuk 
om te doen?’ voorop. Een insteek die 
zorgverleners niet altijd begrijpen. Voor 
hun staat immers het doel voorop. Ook 
wij hebben een doel, maar om dat doel 
te bereiken activeren wij eerst de ‘wil’ 
bij het Talent. Talenten stappen bij ons 
binnen met een hulpvraag. Vanuit posi-
tieve belevingen begeleiden wij hun naar 
de oplossing. In dat traject ontdekken ze 
dat zij zelf  die oplossing weten te vinden. 
Met verrassende resultaten.”
Er hangt nog te veel een stigma op Ta-
lenten. Zij vertonen geen normaal ge-
drag, maar Roy verwerpt dit vooroordeel 
ten stelligste: “Knap dat ouders aanklop-
pen met een hulpvraag voor hun kind. 
Maar het is nog knapper dat dit 4-jarig 

Talent ’s morgens in een taxibus met 
allemaal vreemde mensen stapt en zich 
die dag een aantal keren laat vervoeren. 
Opgewekt en vrolijk, iedereen een fi jne 
dag toewensend. Is dat normaal gedrag? 
Of  als ik bij een ochtendbezoek aan 
een Talent, zie dat hij als kroketjes in de 
frietketel gooit. Elke dag. Als ik verbaasd 
vraag waarom kroketten en geen boter-
hammen is zijn antwoord ‘Deed mijn va-
der ook altijd. Dat was bij ons thuis heel 
normaal’. 

OVERTUIGEN DOOR 
BELEEFMOMENTEN

Roy benadrukt dat Talent begeleidt en 
niet behandelt. “In het geval van de ont-
bijtkroketjes zal het Talent begeleid zelf  
moeten ontdekken dat gezond eten beter 
voor hem kan zijn. We willen allesbehal-
ve de emotionele band tussen het Talent 

en zijn vader doorbreken. Je raakt nooit  
binnen die bloedband. Maar het Talent 
wel overtuigen door de beleving van een 
gezonder ontbijt.”
Wil je doelgericht overtuigen in een pret-
tige setting, dan zul je met een aantal 
vaardigheden binnen de lijnen moeten 
verschijnen. “Positivisme, de discipline 
om positief  te denken en handelen, cre-
ativiteit, oplossingsgericht, humorvol, 
doelbewust, gastvrij, daadkrachtig en 
communicatief ”, deelt Roy zijn ‘tactiek’ 
als ‘zorgcoach’

DE KRACHT VAN ORANJE

Alles wat met Talent verbonden heeft haast oranje 
bloed. “Soms hoeven wij maar twee keer met onze 
ogen te knipperen of elkaar eens aan te kijken en 
begrijpen waar het over gaat. Waar die basis aan-
wezig is, zul je merken dat ‘geheime krachten’ los 
komen. Dat geldt voor de zorgsector, de sportwereld, 
maar is ook toepasbaar in tal van andere situaties.”
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“Ik zie begeleiding als een startmotor en catalysator. Met een veilige 
en geborgen controlefunctie.” Nadja Mans is Teamleider Beschermd 
Wonen voor volwassenen vanaf 18 jaar en geeft de klok rond zorg: 
24 uur per dag. “Talenten wonen hier in een vrijwillige setting. Wij 
begeleiden onder andere in het omgaan met hun vrijheden. Het is 
een onderdeel van onze begeleiding naar zelfstandigheid.” 

UIT TALENT MAGGEZIEN

Talenten begeleiden in  
omgang met vrijheden

Vrijwillig en beschermd lijken twee te-
genstellingen, die moeilijk te verenigen 
zijn. Nadja geeft toe dat het in de praktijk 
vaak balanceren op een slappe koord is. 
“In onze groep zitten ook vier volwassen 
Talenten van rond de 50 jaar. Die heb-
ben net zo goed nog individuele ontwik-
kelingsdoelen voor ogen. Bij elk Talent 
geldt dat we uitgaan van wat ze kunnen, 
willen en wat ze verwachten. Samen met 
ouders en Talenten stippelen wij hun 
route uit. Met als ultiem doel zelfstandig 
wonen. Hier moet niets, maar mag veel. 
Heel veel, op basis van concrete indivi-
dueel gemaakte afspraken. Soms botst 
dat, doodgewoon omdat Talenten hel-
dere afspraken moeilijk kunnen begren-
zen. In zo’n situatie zoeken we naar een 
compromis. De vraag ‘hoe gaan we ver-
der’ geeft richting naar de oplossing. Zo 
lang je met een Talent in gesprek blijft, 
ligt de weg naar een oplossing open. Als 
begeleider moet je creatief  zijn en kun-
nen omdenken. Oplossingsgericht den-
ken en handelen. Soms confronterend, 
maar wel doeltreffend. Je maakt het Ta-

lent bewust en activeert het besef  dat we 
hier wonen volgens bepaalde normen en 
waarden.” 

ROUWVERWERKING
Respect voor normen en waarden hoort 
bij een stukje bewustwording richting 
toekomst. Rouwverwerking is daar een 
onderdeel van. (Nadja heeft zich middels 
een opleiding verder verdiept in dit on-
derwerp) “Hoe ga je om met een Talent 
dat een sterfgeval moet verwerken, die 
rouwt omdat het niet meer thuis woont 
of  beseft dat het geen gezin zoals thuis 
kan stichten? Het heeft teleurstellingen 
te verwerken van zaken die allemaal 
niet of  niet meer voor hem of  haar zijn 
weggelegd. Als begeleider bieden wij 
altijd een luisterend oor en gaan samen 
op zoek om rouw in welke vorm dan 
ook een plaatsje te geven. Door bijvoor-
beeld samen een kaarsje aan te steken. 
Net zoals in een normale thuissituatie 
hoort deze rouwbegeleiding ook binnen 
de huiselijke sfeer van onze vorm van be-
schermd wonen.”
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NADJA MANS, TEAMLEIDER BESCHERMD WONEN Het plan van aanpak
In het plan van aanpak, het persoonlijk ondersteuningsplan van het Talent, wordt 
informatie vastgelegd samen met het Talent. Deze informatie bevat de doelen, 
de krachtbronnen, de gezondheidsrisico’s en de ondersteuningsbehoeften. 
Daarnaast worden er duidelijke individuele werkafspraken met elkaar gemaakt 
en is er aandacht voor alle domeinen van het leven die voor het Talent belangrijk 
zijn. TALENT streeft tijdens haar begeleiding naar algeheel welbevinden. Waarbij 
we ervan uit gaan dat het gevoel van nodig zijn noodzakelijk is om tot algeheel 
welbevinden te komen. Dit geven we vorm in de alledaagse dingen in het leven. 
Nodig zijn op de dagbesteding, gewenst zijn in een vrijetijdsactiviteit of geliefd 
zijn door de belangrijke ander. Ervan uitgaande dat ieder Talent uniek is en een 
eigen recept heeft van wat werkt, kunnen wij geen zorg bieden zonder de be-
langrijke ander. De belangrijke ander kunnen ouders, mantelzorgers, familie zijn, 
maar ook de buurvrouw om de hoek. Wij leveren transparante zorg in overleg 
met het Talent en zijn belangrijke ander en vragen dan ook wie dit voor hem of 
haar is/zijn. Dit doen we al tijdens de intake, maar ook zeer zeker gedurende het 
zorgtraject. Binnen het oplossingsgericht werken gaan wij niet uit van stigma’s, 
hokjes of etikettering. Zoals binnen iedere gezinssituatie alom bekend is heeft 
ieder kind/ieder mens zijn eigen recept. Binnen TALENT geven we dit vorm in 
een eigen traject opgeschreven in het plan van aanpak (begeleidingsplan). 

In dit plan van aanpak vertalen wij dromen naar doelen naar nog te leren vaar-
digheden. Doelen zijn als bakens in de oceaan. Zonder doelen zijn we stuurloos. 
De vertaling naar een vaardigheid maakt een doel concreet en zorgt ervoor dat 
je in simpele taal kunt uitleggen wat er nodig is om te leren zodat een doel 
bereikt kan worden. Vanuit het oplossingsgericht denken gaan we ervan uit dat 
er twee soorten begeleiding bestaan, goede en slechte begeleiding. Elk Talent 
bepaalt de definitie hiervan. Taal is het middel om tot dialoog te komen en om 
uiting te geven aan problemen en de gewenste oplossingsrichting. Voor men-
sen die cognitief beperkt zijn en waarbij er geen beroep gedaan kan worden op 
hun verbaal vermogen en dus op taal zul je door heel praktisch aan de slag te 
gaan en door te vertrouwen op de intuïtie van de persoonlijk begeleider samen 
moeten leren en definiëren wat dit Talent nodig heeft. Ouders of de belangrijke 
ander zien wij hierin als expert. Daarmee bedoelen we dat deze mensen vaak 
een heel goed beeld hebben wat een  Talent nodig heeft en wat werkt. En wat 
werkt doe er meer van!
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Planmatig werken

Binnen TALENT wordt er planmatig gewerkt. Dit betekent 
dat we doelgericht aan het ontwikkelen  van vaardigheden 
werken. Hiervoor maken we gebruik van een cyclisch plan. 
Dit is gebaseerd op het PDCA model en op het D-K-W 
model. 
 

Figuur 1. PDCA model

Plan (inventariseren)
De plan fase bestaat uit het in kaart brengen van de 
wensen en hulpvragen van het Talent. Dit kan bij-
voorbeeld gericht zijn op groei, herstel, verbetering 
of stabilisatie van zelfredzaamheid. Middels het oplos-
singsgerichte PvA (Plan van Aanpak) stel je individuele 
doelen op die weergeven hoe je bovenstaande wil be-
reiken en aanpakken. 

Do (Uitvoeren)
In de Do fase voeren we de begeleiding uit zoals die 
is opgesteld in het PvA. De PB(persoonlijk begeleider) 
houdt hier toezicht op, middels de bijgehouden dag-
rapportages. 

Check (Evaluatie)
In de checkfase evalueer je de gestelde doelen en af-
spraken in het PvA. De PB is verantwoordelijk voor de 
tijdige evaluatie van het PvA (minimaal 1 keer per half 
jaar). Middels schaalvragen wordt het gewenste resul-
taat gemeten. 

Act (Stel bij)
Wanneer doelen behaald zijn, worden deze positief 
afgesloten. In overleg met alle betrokkenen wordt 
besproken hoe successen gevierd worden. Indien de 
resultaten afwijken van wat was beoogd, wordt in 
overleg met alle betrokkene datgene wat niet volgens 
plan werkt opnieuw aangepast. Je komt dan weer in 
de Plan fase terecht.
Op basis van het individuele gesprek dat er met het 
Talent en belangrijke ander plaatsvond maakten we in 
2017 en voorgaande jaren, op basis van intuïtie van de 
persoonlijk begeleider, een inschatting of er zaken aan 
de orde zijn, bijvoorbeeld epilepsie of gedragsmatige 
problemen die onveiligheid voor het Talent of anderen 
kon veroorzaken. Indien aanwezig werden deze signa-
len vastgelegd in een begrijpbaar en simpel signale-
ringsplan op basis van 3 kleuren, groen, oranje en rood. 
In 2017 is het zorgproces uitgebreid onder de loep ge-
nomen waarbij ook de risico- en veiligheidsinschatting 
en is ervoor gekozen om in 2018 te gaan werken met 
de zelfredzaamheidmatrix als handvat voor begeleider 
in bovengenoemd dialoog. Wij denken nog altijd dat 
door op basis van intuïtie van de begeleider en het 
teamverband in dialoog met het Talent en de belang-
rijke ander, tot een betere persoonlijke afweging van 
gezondheidseisrisico’s kan worden gekomen dan door 
middel van werken met geïnstitutionaliseerde ma-
trixen. Wij willen er te allen tijde voor waken dat voor-
geschreven methodieken, kaders of systemen ervoor 
zorgen dat een begeleider niet meer vertrouwt op zijn 
eigen intuïtie

‘We gaan uit van een positieve grondhouding waarin 

inclusie van iedereen centraal staat’. 
Een goed voorbeeld hiervan is het behalen van de 
tweede plaats bij de CZ zorgprijs! In 2017 konden 
zorgaanbieders onder het motto ‘Samen kwetsbare 
ouderen kwalitatief beter helpen’ een innovatief idee 
inzenden voor de CZ Zorgprijs 2017 en zo werd het 
Talent-animatieteam dóór talenten en vóór ouderen 
geboren. (zie ook artikel Kim Warnier)

Wat kan beter:
Het zorgproces is verouderd. Een werkgroep is ge-
durende 2017 gestart met herziening. Tijdens deze 
herziening wordt ook het huidige Plan van Aanpak 
herzien. Bij een individueel Plan van Aanpak hoort ook 
een individueel format van dit Plan van Aanpak. In het 
kader van de Jeugdwet en WMO wordt er voorliggend 
aan het PvA gewerkt met een ‘één gezin één plan’ of 
een ondersteuningsplan waarin onder andere de zelf-
redzaamheid matrix wordt toegepast. Bij de WLZ is dit 
niet het geval. Er is reeds de keuze gemaakt om met 
een apart Plan van Aanpak voor de Talenten met een 
WLZ indicatie te gaan werken. Dit Plan van Aanpak is 
uitgebreider en bevat de zelfredzaamheidmatrix. 

PLAN

DO

CHECK

ACT
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De prijzenkast van Talent mag open om plaats te maken voor 
de nominatie CZ Zorgprijs, uiteindelijk goed voor een tweede 
plaats. “Het motto ‘samen kwetsbare ouderen kwalitatief beter 
helpen’ sprak ons aan als innoverend Zorgbureau”, verantwoordt 
Kim Warnier, Teamleider Divisie Talent Plus. “Iedereen wil erbij 
horen, daar draait het voor de meeste mensen toch om?” 

UIT TALENT MAGGEZIEN

Talent genomineerd voor CZ zorgprijs 
Innovatie binnen de zorg:
Animatieteam voor opa en oma

KIM WARNIER

Divisie Talent Plus is natuurlijk gegroeid 
vanuit de groepen kinderen en jeugd. 
Zorg en begeleiding in groepsverband 
alsook ambulant, specifi ek gericht op 
kinderen en jong volwassenen met een 
licht tot matige verstandelijke beperking. 
“De Talenten worden binnen onze hui-
dige maatschappij vaak bestempeld als 
een kwetsbare groep, die veel zorg vra-
gen en weinig prikkels kunnen verwer-
ken. Ons jong, enthousiast, fl exibel en 
creatief  team van medewerkers ziet deze 
Talenten als jong en dynamisch, boor-
devol kansen om zich door te ontwikke-
len”, omschrijft Kim. “In de afgelopen 
vijf  jaar is dat door ons bewezen. Actief  
deelnemen aan onze samenleving door 
ze hun steentje te laten bijdragen binnen 
bedrijven zoals ’t Vitamientje te Grons-
veld en Blanche Dael te Maastricht. Een 

groep Talenten die onbevangen is, boor-
devol enthousiasme zit en geniet van het 
contact met de medemens. Vanuit deze 
Talenten en de ontwikkelingen binnen 
onze samenleving is daarom het Ta-
lent-Animatieteam vorm gegeven. An-
ders omschreven als een animatieteam 
voor oma en opa.”

BUITEN HOKJES DENKEN
De vereenzaming van ouderen is een 
toenemend probleem binnen onze sa-
menleving. Beperkte sociale contacten, 
aandacht en bezuinigen verkleinen hun 
wereld. “Het zijn juist deze ouderen, die 
onze huidige maatschappij mee hebben 
opgebouwd en dan ook alle egards van 
de jongere generaties verdienen. Wij 
maken onze Talenten hiervan bewust 
en kweken respect aan. Ouderen uit 

hun isolement halen en door ons Ta-
lent-Animatieteam dichter bij Talen-
ten te brengen. Geeft zorgt voor ple-
zier en trots.” 
Deze mix van beide doelgroepen 
plaatst Talenten niet meer in hokjes en 
maakt de weg open naar samen. Ook 
de uitbreiding van de haast traditione-
le dagbesteding zoals zorgboerderijen 
en licht industrieel werk naar sociaal 
werk haalt Talenten uit deze hokjescul-
tuur. Met als extra winstpunt een uit-
breiding van activiteiten voor ouderen. 
En voor onze Talenten het contact als 
overdrachtsmoment van wijsheid en 
levenservaring door de ouderen.

ANIMATIETEAM
Wat behelst het Talent-Animatieteam? 
“Wekelijks bezoekt het team de Hoes-
kamer of  een ouderenzorginstelling 
en entertaint de ouderen met bijvoor-
beeld een Bingo-middag, muziekquiz 
of  Talentenshow. Aanvullend op het 
bestaande georganiseerde programma 
voor ouderen. Zo betrekken wij beide 
doelgroepen en brengen ze dichter tot 
elkaar om sociale vaardigheden, moto-
rische en cognitieve ontwikkelingen te 
bevorderen. In een ontspannen, plezie-
rig en laagdrempelig kader. Daar hoort 
ook samen een kaartje leggen of  kopje 
koffi  e drinken bij. Want onze Talenten 
verplaatsen zich graag in de wensen en 
interesses van de oudere medemens.”

CZ ZORGPRIJS

De CZ Zorgprijs gaat naar het ‘best practice’s of 
nieuw te starten project als goed voorbeeld voor de 
samenwerking en de vernieuwing van zorg voor 
kwetsbare ouderen. Hoe krijgen ouderen zorg die 
ze nodig hebben? Op een goed passende plek? 
En hoe kunnen we samen zorgen dat kwetsba-
re ouderen een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven ervaren? Bij de toekenning van de prijzen 
tellen originaliteit, directe zorg in plaats van beleid, in-
bedding in reguliere zorg, kwaliteitswinst en draagvlak. 
Goed voor een tweede prijs voor het Talent-Anima-
tieteam.
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Uit interne materiële controles blijkt dat niet ie-
der Talent een actueel PvA heeft. Afspraak is om 
minimaal éénmaal per jaar een nieuw PvA te ma-
ken en de gemaakte doelen te evalueren eens 
per half jaar. Uit de materiële controle blijkt dat 
er genoeg contact is met de Talenten en de be-
langrijke ander, maar dit niet wordt vastgelegd 
in een evaluatieverslag of nieuw PvA. Daarnaast 
komt duidelijk naar voren dat het elektronisch 
Talent dossier (het ETD) niet faciliteert in het rap-
porteren op inhoudelijke doelen danwel handig 
opstellen en vastleggen van PvA of evaluatie. Bij 
de Talenten met een Jeugdwet of WMO beschik-
king bestaat er een actief controle-mechanisme 
omdat binnen 4 weken na startdatum door TA-
LENT het PvA aan de Gemeente dient te worden 
aangeleverd. Bij de WLZ ontbreekt een dergelijk 
controlemechanisme.  
TALENT draagt niet alleen zorg voor ontwikke-
ling van haar Talenten, maar ook voor ontwik-
keling van haar medewerkers en vrijwilligers. in 
2017 heeft TALENT een functiehuis ingericht met 
onderverdeling tussen a- b- c- begeleiders. Hier-
bij is een functieprofiel per begeleidingsrol op-
gesteld met als  doel specifieke profielen voor de 
beroepen bij TALENT te maken en opleidingstra-

jecten hier op af te stemmen. Daarnaast gaan we 
in 2018 we werken met FOB (functioneren, ont-
wikkelen en beoordelen). Deze FOBgesprekken 
vervangen de jaarlijkse functioneringgesprekken 
en worden vormgegeven door competentietaal. 
Daarnaast wordt er vanaf 2018 Training on the 
Job vormgegeven om de oplossingsgerichte 
werkwijze te verankeren in de begeleiding en 
onze medewerkers toe te rusten met voldoende 
kennis en know how. 
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Bouwsteen 2:  
Talent(cliënt)ervaringen
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In het hoofdstuk over de kwaliteitsbouwstenen van 
TALENT is al benoemd dat TALENT voor het meten van 
Talentervaringen in 2017 gebruik heeft gemaakt van de 
methode Quality Qube. Talenten, vertegenwoordigers en 
begeleiders zijn middels deze methode bevraagd via een 
digitale anonieme vragenlijst. Bij de Talenten met een WLZ 
verblijfsindicatie is de vragenlijst afgenomen door middel 
van een interview. Voor de interviewers is een interview 
handleiding ter beschikking gesteld.

De interviewer heeft de respondenten bevraagd op 
grond van de vraagstelling van het kwaliteitsonderzoek: 
hoe ervaart het Talent de kwaliteit van de door de 
organisatie geboden ondersteuning op de bevraagde 
gebieden? De interviewer heeft aan de respondenten 
de ruimte gegeven voor uitwijding en gebruik van 
eigen woorden. Het interview bestaat voor een   deel 
uit vooraf vastgesteld onderwerpen en voor een deel 
uit open vragen waarin spontaan en volledig in eigen 
woorden kan worden geantwoord.  De interviewer 
probeert de ervaringen van de respondenten te 
begrijpen en geeft deze weer, hetzij in de vooraf 
bepaalde antwoordcategorieën, hetzij in de eigen 
woorden van de respondent.

Bij de overige Talenten is de vragenlijst digitaal 
beschikbaar gesteld en hebben een aantal begeleiders 
ondersteund bij het invullen waar nodig. Begeleiders 
zijn hier duidelijk en concreet over geïnstrueerd 
middels een handreiking Tevredenheidonderzoek. 
Tevens is er een smileykaart ter beschikking gesteld 
waarmee beeld gegeven kan worden aan de 
antwoorden, bijvoorbeeld bij de allerkleinste Talentjes. 

De vertegenwoordigers hebben de link naar de 
vragenlijst per mail ontvangen evenals de begeleiders. 

In het onderzoek zijn 3 standaardvragen 
gesteld:
1. Rapportcijfer
2. Wat gaat goed?
3. Wat kan beter?

En 3 aanvullende vragen:
1. Wordt er gewerkt aan doelen en hoe vind je dit?
2.  Wat maakt begeleiding van TALENT helpend voor 

jou en waar komt dat door? 
3.  Welke successen heb jij met behulp van je 

begeleider behaald?
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Tevreden Minder tevreden
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Respons 
De respons op de uitnodigingen tot deelname was als 

volgt voor de Talenten:

31

Totaal Steekproef Respons Respons %

Wonen 84 - 78 93

Groepsbegeleiding 320 150 145 97

Individuele begeleiding 370 121 98 81

Dagbesteding 80 40 54 100

Er werden 486 vertegenwoordigers benaderd via email 
voor deelname aan het onderzoek. In totaal werden er 
180 volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen, dit is 
een responspercentage van 37%. 
De respons van de vertegenwoordigers over de 
doelgroepen was als volgt:

Respons 

Wonen 18

Groepsbegeleiding 62

Individuele begeleiding 50

Dagbesteding 50

Van de 179 begeleiders van TALENT vulden er in totaal 
137 een vragenlijst in. Dit is een responspercentage 
van 77%. De verdeling van de respons over de 
doelgroepen was bij de begeleider als volgt:

Respons 

Wonen 35

Groepsbegeleiding 44

Individuele begeleiding 31

Dagbesteding 27

De resultaten van het onderzoek zijn door Quality Qube 
samengevoegd in een 100 pagina tellend rapport met 
resultaten per locatie/regio/divisie/team van TALENT. 
De resultaten hebben geleid tot verbeterkaarten per 
locatie/regio/divisie/team. In dit kwaliteitsrapport 
worden de resultaten per zorgfunctie uiteen gezet. 

Op teamniveau zijn de resultaten per locatie/regio/
divisie/team door de teamleider gedeeld. Elk team 
kan deze informatie en resultaten gebruiken bij de 
teamreflectie. Elk team beslist zelf onder regie van de 
teamleider hoe de resultaten en informatie binnen 
het team opgepakt worden en of er verbetertrajecten 
worden in gezet.

Talent Quotes
zomaar willekeurig 

opgevangen binnen en

buiten Talent. . .

’Er is altijd plek 
  voor gezelligheid’

’In het begin 
moest ik wennen, 

In het begin 
moest ik wennen, 

In het begin 

maar nu woon ik 
hier heel graag’

’t Klumpke biedt
niet alleen een huis, 
maar ook een thuis’

’Iedere dag is 
anders. Dat maakt 

ons werk zo 
afwisselend’

 ’De begeleiding 
maakt altijd 
tijd voor mij’

 ’Eigenlijk 
doet de begeleiding 

het best goed. Ik kan 
altijd met ze 

praten’

’Zorgen moet 
je doen, niet 
Zorgen moet 
je doen, niet 
Zorgen moet 

je maken
je doen, niet 
je maken

je doen, niet 

’

’Een kans is het 
mooiste wat je een 
kind kunt geven

mooiste wat je een 
kind kunt geven

mooiste wat je een 

’

Geit neet
besteit neet

’Het Team van de Jeugdgroep is 
enthousiast, betrokken, betrouwbaar, 

creatief en een klein beetje gek. Met het 
hart op de juiste plek begeleiden wij 24/7 

‘onze Talentjes binnen de woonvorm.’
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De resultaten in cijfers:

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de volgende overall 
tevredenheidscijfers: 

• Talenten: 8,6 
• Vertegenwoordigers: 7,3 
• Begeleiders: 7,3

Locatie Talenten (op 3) Vertegenwoordigers (op 10) Begeleiders (op 10)

Gemiddelde Wonen 2,4 6,5 7,1

WONEN

Locatie Talenten (op 3) Vertegenwoordigers (op 10) Begeleiders (op 10)

Gemiddelde Groepsbegeleiding 2,6 7,4 7,5

GROEPSBEGELEIDING JEUGD

Locatie Talenten (op 3) Vertegenwoordigers (op 10) Begeleiders (op 10)

Gemiddelde Talent 2,8 7,6 7,1

GROEPSBEGELEIDING VOLWASSENEN

Locatie Talenten (op 3) Vertegenwoordigers (op 10) Begeleiders (op 10)

Gemiddelde Talent 2,8 7,0 7,5

GROEPSBEGELEIDING JEUGD EN VOLWASSENEN

8.6 7.3 7.3
TALENTEN VERTEGENWOORDIGERS BEGELEIDERS

Kwaliteitsrapport 2017: op weg naar Talent 2.0!
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RESULTAAT WONEN

Wonen Intramuraal - Talenten

Heb jij met behulp van je begeleiders successen behaald?

11% 28% 62%

26% 72%

7% 21% 72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Negatief Neutraal NeutraalHoe wordt er volgens jou gewerkt aan doelen?

Ervaar je de begeleiding van TALENT als helpend voor jou?

Wonen Intramuraal - Begeleiders

Heb jouw Talenten met behulp van jouw begeleiding 
successen behaald?

50% 47%

45% 52%

23% 47% 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sterk Negatief Negatief NeutraalHoe wordt er volgens jou gewerkt aan doelen,
tijdens de begeleiding van Talenten?

Is de begeleiding van helpend voor Talenten?

Positief Sterk positief

Wonen Intramuraal - Vertegenwoordigers

Heeft uw zoon/dochter mbv de begeleiding  
successen behaald?

33% 17% 33%

50% 42%

7% 13% 67% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sterk Negatief Negatief NeutraalHoe wordt er volgens u aan doelen gewerkt,
tijdens de begeleiding?

Is de begeleiding van helpend voor Talenten?

Positief Sterk positief

17%

8%
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Volgens nagenoeg alle begeleiders wordt heel duide-
lijk aan doelen gewerkt. Bij Talenten en vertegen-
woordigers is er echter een significant gedeelte van de 
respondenten van mening dat er beter aan de doelen 
gewerkt kan worden. Suggesties voor verbetering 
hebben te maken met het frequenter bespreken en 
evalueren van de doelen, zowel met de Talenten zelf 
als met de vertegenwoordigers. Daarnaast denken de 
vertegenwoordigers dat meer stabiliteit in het team 
van begeleiders voor een consequentere manier van 
het werken aan de doelen kan zorgen.

ONZE WOONTALENTEN VERTELLEN:

Hoe zou er nog beter aan jouw doelen gewerkt kunnen 
worden?
De Talenten geven aan dat ze nog beter 
betrokken kunnen worden bij de eigen doelen. 
Ze suggereren hierbij dat er vaker gesprekjes 
met de begeleiders gevoerd kunnen worden 
waarin geluisterd wordt naar de wensen 
en vragen die de Talenten hebben. Ook de 
duidelijkheid en leesbaarheid van het ‘plan van 
aanpak’ kan volgens sommige Talenten beter. 
Tot slot geeft een aantal Talenten aan helemaal 
niet op de hoogte te zijn van de eigen doelen.

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend voor jou?
Met name het ‘klaarstaan voor de Talenten’ 
door de begeleiders wordt door de Talenten 
als zeer positief gezien. De Talenten vinden 
dat de begeleiders behulpzaam zijn en dat 
er met name bij problemen een goede 
emotionele en praktische ondersteuning is. Ook 
de ondersteuning bij dagelijkse taken en de 
positieve instelling van de begeleiders worden 
als helpend gezien. (zie ook artikel Natashja en Marco)

Welke successen heb jij met behulp van je begeleider 
behaald?
De Talenten noemen bij de behaalde successen 
met name onderwerpen die te maken hebben 
met de persoonlijke ontwikkeling: de vergrote 
zelfstandigheid, het beter kunnen omgaan met 
problemen en het verkregen zelfvertrouwen. 
Daarnaast worden er regelmatig ‘praktische’ 
successen benoemd zoals het behalen van een 
rijbewijs en certificaten, het stoppen met roken 
en het vinden van leuk werk of een leuke hobby.

Over het algemeen vindt men voor 
verbetering vatbaar:
•  het aantal contacturen tussen de 

begeleiders en de Talenten; de 
beschikbaarheid van ondersteuning

•  de communicatie met- en 
informatievoorziening voor Talenten en 
vertegenwoordigers; informatie over de 
eigen situatie

•  de communicatie binnen het team van 
begeleiders; de communicatie tussen de 
verschillende disciplines

Over het algemeen vindt men goed:
•  de zorgzaamheid en betrokkenheid van de 

begeleiders
•  de activiteiten, uitstapjes en dagbesteding die 

voor de Talenten wordt georganiseerd
•  de aandacht voor het emotioneel welzijn 

van de Talenten; het luisterend- en 
inlevingsvermogen van de begeleiders

Op de vraag of de begeleiding als helpend wordt 
ervaren scoren alle drie de groepen positief tot zeer 
positief. Datzelfde geldt voor de vraag of Talenten 
successen hebben behaald met behulp van de 
begeleiding. In de antwoorden op de twee open 
vragen naar ‘wat goed gaat’ en ‘wat beter kan’ zijn 
er overeenkomsten tussen de uitspraken van de 
Talenten, vertegenwoordigers en begeleiders. 
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Natasjha en Marco, twee Talenten waar-
van de liefde tot elkaar ontsproot binnen 
Talent. Nu wonen ze samen, voelen zich 
dolgelukkig en zijn dankbaar voor alles wat  
de begeleiders voor hun heeft gedaan.

Natasjha, geboren in Sittard en getogen in Born, gaat als 
ze 18 jaar wordt Begeleid Wonen bij Zorgbureau Talent. 
“Ik word begeleid om met mijn beperkingen, waaronder 
een lichte vorm autisme en hechtingsstoornis, leren om te 
gaan binnen het dagelijks leven. Met vallen en opstaan, 
maar ik merk dat ik door te accepteren zoals ik ben ster-
ker in mijn schoenen kom te staan. Talent ontdekt mijn 
verborgen horeca-talent en wordt zo Chef  de la Cuisine 
met 2 sterren. Een certificaat dat ik via een interne oplei-
ding bij restaurant Talentino met glans behaal.”

Zij woont dan in Partij, war ze kamertraining krijgt als 
voorbereiding op zelfstandig wonen. In het werkcafé van 
het Rabobank Adviescentrum leert zij Marco kennen. 
“Er is direct een klik. Vanaf  toen werd het met mijn 
bakker ‘dikke mik’! We voelden ons zo sterk tot elkaar 
aangetrokken, dat we wilden gaan samenwonen. Onze 
persoonlijke begeleiders maakten met ons de afspraak 
dat er eerste een bezoekregeling kwam. Eerst alleen op 
zaterdag, maar na een paar maanden mocht Marco – 
gelukkig – blijven logeren. Nu wonen wij al drie jaar ver-
liefd en gelukkig samen.”
Marco, ziet het levenslicht in Heerlen en groeit op in 
Kerkrade. Hij leert door Talent leven met het syndroom 

UIT TALENT MAGGEZIEN

 All You Need is Talent!
NATASJHA EN MARCO

van Klinefelter. In het dagelijks leven is hij bakker bij 
de Bekkerie, die maar pas is verhuisd van Banholt naar 
Maastricht. “Ik ben chefbakker en heb eigen boordsoor-
ten ontwikkeld zoals ‘d’r Bikkel’ en het ‘Boerenmeedske’. 
D’r Bikkel is een oer-speltbrood als ode aan de hardwer-
kende mijnstreek uit de streek van ik ben opgegroeid. 
Mijn vader was ook koempel.”
Hij vertelt dat hij in de bakkerij veel kennis en ervaring 
heeft opgedaan van de meesterbakkers. “Toen ik nog 

NATASJHA EN MARCO VONDEN ELKAAR
broodjes-afbakker was, ontmoette ik Natashja. Hier 
begon onze love-story. Eerst een knipoog, dan stiekem 
briefjes uitwisselen en in de pauze gauw een kus stelen. 
Ze noemen ons het eerste Rabobank-stelletje. Nu wo-
nen we samen. In het begin liep het niet alles op rolletjes. 
Het was wennen, maar nu gaat het perfect, dankzij de 
juiste begeleiding, waar wij dankbaar voor zijn.”
Op dit moment woont het koppel in het Penthouse Aan 
de Linde en genieten Ambulante Begeleiding. 

“Ons succesverhaal hebben wij samen ingevuld. 
Natashja en ik samen met alle begeleiders en mensen die 
ons de juiste zorg hebben gegeven en naar de toekomst 
nog geven. Dank!”
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UIT TALENT MAGGEZIEN OUDERS KOEN VERTELLEN

Na vele jaren dokteren en onderzoeken, bleek toch echt 
dat Koen onmogelijk ooit zelfstandig zou kunnen gaan 
wonen. Het was Koen gelukt met veel hulp en steun van 
school om zijn bakkersopleiding te voltooien. Zijn groot-
ste wens was dan ook een fijne baan in een bakkerij. Met 
hulp van het UWV, werd er een werkplek gecreëerd in 
een reguliere bakkerij. 
Al snel bleek, dat de werkdruk daar veel te hoog lag, en 
dat hij met de dag ongelukkiger werd.
Vragen, informeren, bellen, googelen en uiteindelijk 
vond ik iets over Talent. Wat ik las, sprak mij meteen 
aan, en een pluspunt was de eigen bakkerij. Deze was net 
een aantal maanden ervoor gestart.
Een afspraak was snel gemaakt en al snel bleek dat dit 
was precies  was, wat we voor Koen zochten.
De papierkraam en goedkeuring  kostte veel tijd maar 
dankzij Talent was dit uiteindelijk toch gelukt.
Koen kon eerst een aantal keren proefdraaien en was 
meteen enthousiast. Ondanks dat alles nieuw en span-
nend was, zagen we hem opbloeien wat voor ons het be-
wijs was dat dit een goede keus was.
Heel belangrijk voor Koen was de begeleiding. Er werd 
naar gestreefd om zo weinig mogelijk te switchen in be-
geleiding, maar dat was niet altijd mogelijk. 

Toen Koen ongeveer een jaar in de bakkerij werkte, werd 
voorzichtig gewerkt aan zijn toekomstbeeld.
Wilde hij thuis blijven wonen of  toch liever dichter bij 
zijn dagbesteding?
Koen had er heel veel moeite mee, zijn geboorteplaats 
te verlaten en in Banholt te gaan wonen. Hij werd door 
Talent niet gepusht maar wel gesteund en langzaamaan 

wende hij aan het idee, om zelfstandig te gaan wonen in 
een eigen appartement.
Ook zijn idee over het invullen van vrije tijd door bijvoor-
beeld  te helpen bij de kinderclubs werd gestimuleerd net 
zoals het werken op de computer aan de website van de 
volwassen talenten en als lid van de clientenraad.
Na een aantal  maanden werd zijn nieuwe woning hem 
vertrouwd en kwam hij alleen de weekenden nog naar 
huis.
Ook het sociale leven in Banholt breidde  zich uit. Hij 
leerde andere talenten kennen door de vele georgani-
seerde activiteiten  en in de bakkerij. Koen kwam zelfs 
vaker het weekend niet naar huis, vanwege activiteiten, 
een teken dat hij zich helemaal thuis en geaccepteerd 
voelde.

Afgelopen april is koen geopereerd en daardoor nood- 
gedwongen een 6 tal maanden thuis komen wonen. Nu 
viel pas op, hoeveel Koen in de 3 jaar op zichzelf  wonen 
gegroeid is en hoe zelfstandig hij geworden is. Dit was 
voor Koen geen makkelijke periode om aan bed gekluis-
terd te zijn maar Talent zorgde ervoor dat de banden 
met Banholt en de  medetalenten  intakt bleef  door re-
gelmatig op bezoek te komen en de laatste nieuwtjes en 
roddels uit te wisselen. Dit was voor Koen een gezellige 
afleiding.

Voor ons als ouders was het heel moeilijk om Koen los te 
laten.Vele jaren in een beschermde omgeving en dan nu 
“zover van huis”. Doordat  het hele project van werken 
en wonen langzaam verliep, konden wij ook langzaam 
aan het idee wennen om niet meer 24 uur voor Koen 
klaar te hoeven staan 

Natuurlijk waren en zijn er regelmatig dingen waar we 
het niet mee eens zijn of  waar we meer over willen we-

ten. We hebben afgesproken dat als er iets niet duidelijk 
is, of  we het ergens niet mee eens zijn, wij dit altijd kun-
nen ventileren naar de vaste begeleider en indien nodig 
worden andere hierin betrokken.
Dit geeft ons als ouders het gevoel dat we serieus geno-
men worden en  dat ze binnen Talent weten waar ze 
mee bezig zijn. We zien ook dat Talent in de afgelopen 
5 jaar gigantisch uitgebreid heeft, misschien ten goede, 
misschien niet, de tijd zal het leren.

Wij hopen in ieder geval dat Koen hier nog vele jaren 
mag blijven wonen onder een toeziend oog van Talent.

Zover van huis!

HELEMAAL THUIS
“Merlin woont sinds vorig jaar bij de woongroep “De 
Herberg” in Banholt. Dit na een zeer positieve ervaring 
van 7 jaar, die we hebben opgedaan bij de groepen van 
Talent; vooral bij de Plusgroep bij Iris. Het wonen gaat 
heel goed en hij wordt ook tijdens moeilijke momenten 
zeer goed opgevangen. De leiding treedt altijd met ons 
in overleg. We kunnen er steeds terecht, wordt altijd naar 
ons geluisterd en samen naar oplossingen gezocht. Onze 
Merlin hoort gewoon bij de Talentfamilie. Zeker nu hij 
werkt bij de Bekkerie voelt hij zich helemaal thuis en is 
zijn leventje compleet. Onze innige wens is, dat dit de 
rest van zijn leven zo blijft.”

UIT TALENT MAGGEZIEN
OUDERS MERLIN VERTELLEN
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UIT TALENT MAGGEZIEN OUDERS NAUM VERTELLEN

Persoonlijke groei 
en ontwikkeling 
van Talent Naum 
Naum is een knappe, loyale, van nature vrolijk gestem-
de, nauwelijks aandacht vragende jongeman van 19 jaar 
met een verstandelijke beperking. 
Hij is gek op sporten, waarbij voetbal op de 1e plaats 
staat. Actief  beoefent hij deze sport bij BMR in de 4e 
klasse,  waarbij hij zelden een training of  wedstrijd zal 
missen. 
Naum is fan van Ajax en heeft al diverse keren de open 
dag van Ajax bezocht. Het is hem daarbij telkens weer 
gelukt om de handtekeningen te krijgen van de spelers 
die hij graag wilde ontmoeten.
Andere sporten waarin hij geïnteresseerd is zijn onder 
andere: Tennis, Formule1, Darts, Basketbal, Handbal, 
(Beach)Volleybal.
Door zijn actieve houding en brede interesse in sport 
heeft in hij in zijn schoolperiode ook veel bekers gewon-
nen: Atletiek, Zwemmen, Darts, Voetbal,….
Naum is één van de talenten die sinds juli 2017 woont in 
Terhorst. Wat was begonnen met een sportieve woens-
dagmiddagactiviteit tijdens zijn schooltijd, groeide door 
naar activiteiten in de vakantie. Intussen zelfs naar bege-
leid wonen en doelgerichte dagbesteding (“maatschap-
pelijk zinvol werk met oog voor persoonlijke ontwikke-
ling”). Vanaf  het begin heeft hij het bij Talent naar zijn 
zin gehad. Afgelopen zomer is hij ook mee geweest op 
vakantie naar Kreta. Voor het eerst zonder pap en mam 
op vakantie! 
De voorbereiding was voor hem heel spannend en ook 
wel een beetje eng. Het contact voor én tijdens de vakan-
tie tussen de begeleiders en Naum en de begeleiders met 
het thuisfront, hebben bijgedragen aan het succes van 

deze vakantie. Hij blikt terug op een mooie vakantieweek 
en heeft al aangegeven de volgende keer weer mee wil-
len.  Zo goed als de activiteiten verliepen, zo moeizaam 
ging het met de administratie vanaf  de start. Net toen ik 
de wanhoop nabij was en mijn twijfels begonnen in Ta-
lent als organisatie, kreeg ik Kim Warnier toegewezen als 
ondersteuner. Ik had het niet beter kunnen treffen. Haar 
openheid, correcte, directe en adequate handelwijze 
maakten dat we een moeizame administratieve warboel 
snel op de rails hadden. 

Tijdens onze gesprekken luisterde Kim heel goed naar 
mijn verhaal over Naum en zijn toekomst. Ik deelde 
met haar mijn zorg over zijn kwetsbaarheid, omdat zijn 
verstandelijke beperking op het 1e gezicht niet opvalt. 
Ook mijn plannen over een woonplek waar hij bege-
leid zelfstandig kon gaan wonen. Mijn zoektocht naar 
een passende omgeving dat hem de veiligheid biedt om 
zijn zelfstandigheid en sociale interactie te stimuleren en 
verder te ontwikkelingen. Een omgeving waar hij zich 
thuis voelt tussen zijn leeftijdgenoten. Een omgeving dat 
gedragen wordt door een niet al te grote organisatie, 
omdat daar vaak de brug ontbreekt tussen beleid en het 
operationele gebeuren. Die woonomgeving had ik nog 
niet gevonden.  
Kim vertelde mij over het nieuwe woonproject van Ter-
horst. Met haar persoonlijke ondersteuning en begelei-
ding zijn wij in 2016 meegenomen in dat woonproject. 
Intussen woont Naum er en is daar ingeburgerd. De 
ondersteuning van Kim werd in Terhorst overgenomen 
door Wendy van Caldenborgh. Dankzij haar persoon-
lijke ondersteuning, samen met het team, is de één van 
onze doelstellingen, de overgang van thuissituatie naar 
begeleid woonsituatie voorspoedig bereikt. 
Helaas hebben wij slechts 10 maanden van haar profes-
sionaliteit kunnen gebruik maken, omdat zij Talent voor 
het einde van dit jaar verlaat. Wij gunnen haar haar 
nieuwe uitdaging, wensen haar heel veel succes en dan-

ken haar ook via deze weg voor haar bijdrage aan de 
zorgondersteuning van Naum. 
Wel hopen we langer gebruik te maken van de onder-
steuning van onze volgende persoonlijk begeleider Ro-
berto Ritchi.
Naum heeft in zijn laatste schooljaar stage gelopen bij 
Talentino in Margraten en heeft daar nu 2 dagen in 
de week doelgerichte dagbesteding. De dagbesteding is 
zijn “werk”. Daarnaast “werkt” hij 3 dagen in Bekkerie 
te Bannet dat sinds 1 november is verhuisd naar Maas-
tricht. Hij gaat met plezier naar zijn “werk” en heeft het 
erg naar zijn zin met zijn collega’s en “werk” begeleiders.

In de afgelopen 3 jaar maken we de explosieve groei van 
Talent van nabij mee. Ik realiseer me dat groei een be-
langrijke doelstelling is van een organisatie, en dus ook 
van Talent. Groei heeft direct impact op het personeels-
bestand, een belangrijk aandachtgebied voor organisa-
ties en met name in de zorgorganisaties. 
Als betrokken ouder volg ik de ontwikkelingen van Naum 
en zijn woonomgeving nauwgezet. In de korte tijd dat hij 
in Terhorst woont, heb ik minstens 3 mensen uit het vaste 
team zien vertrekken. Elke reden voor vertrek is legitiem. 
Voor de diverse problematieken bij onze kinderen is dit 
een hoog verloop dat zorgt voor de nodige (na)weeën. Ik 
krijg alweer mijn 4e persoonlijke begeleider,  waarvan 3 
binnen één jaar. Ik kijk in dat opzicht uit naar wat meer 
stabiliteit in het team. 
Wat ik tot nu toe als heel prettig ervaar binnen Talent 
is de toegankelijkheid, het directe en goede contact met 
de medewerkers. De lijnen zijn kort waardoor het geen 
zoektocht is in de organisatie. Ik hoop hiervan nog lang 
gebruik te maken.
Ik eindig mijn bijdrage met dank aan allen die direct en 
indirect betrokken waren en zijn bij de persoonlijke groei 
en ontwikkeling van Naum binnen Talent. 
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Groepsbegeleiding - Talenten

Heb jij met behulp van je begeleiders successen behaald?

37% 56%

19% 76%

26% 66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Negatief Neutraal NeutraalHoe wordt er volgens jou gewerkt aan doelen?

Ervaar je de begeleiding van TALENT als helpend voor jou?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Groepsbegeleiding - Vertegenwoordigers

Heeft u zoon/dochter mbv de begeleiding successen 
behaald?

36% 53%

45%

25% 49% 20%

Sterk Negatief Negatief NeutraalHoe wordt er volgens u aan doelen gewerkt
tijdens de begeleiding?

Ervaart u de begeleiding als helpend voor zoon/dochter?

Positief Sterk positief

7%

7% 45%

6%

Groepsbegeleiding - Begeleiders

Hebben de Talenten mbv jouw begeleiding successen 
behaald?

49%

66%

56% 44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sterk Negatief Negatief NeutraalHoe wordt er volgens jou aan doelen gewerkt
tijdens de begeleiding van de Talenten?

Is de begeleiding helpend voor de Talenten?

Positief Sterk positief

23%

32%

26%

38
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Volgens nagenoeg alle vertegenwoordigers wordt heel 
duidelijk aan doelen gewerkt. Voor de meerderheid 
van de Talenten geldt dit eveneens, al is 43% hier niet 
uitgesproken over. Voor de begeleiders geldt dat 
meer dan de helft van mening is dat er aan doelen 
wordt gewerkt, maar een kwart zich hier negatief over 
uitspreekt. 

Bij de Talenten (43%) en begeleiders (25%) van de 
groepsbegeleiding is een significant aantal van de 
respondenten van mening dat er beter aan de doelen 
gewerkt kan worden. Beide groepen geven aan dat 
meer tijd en aandacht voor de individuele Talenten kan 
helpen bij het naleven van de gestelde doelen. 31% van 

Over het algemeen is men positief 
over:
•  de leuke activiteiten die voor de Talenten 

worden georganiseerd
•  de betrokkenheid en zorgzaamheid van de 

begeleiders
•  de emotionele ondersteuning voor de 

Talenten
•  het contact tussen de vertegenwoordigers 

en de begeleiders

Op het gebied van verbetering 
wordt met name genoemd:
•  een nog ruimer aanbod aan activiteiten en 

uitstapjes
•  de terugkoppeling voor de vertegen-

woordigers over hoe het gaat met hun 
Talent

•  het verminderen van de werkdruk/
administratieve taken voor de begeleiding

de vertegenwoordigers vindt dat hun Talent beperkt 
successen heeft behaald bij TALENT. Dit moet echter 
voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien het 
behalen van successen niet alleen afhankelijk is van de 
ondersteuning van TALENT, maar ook van de specifieke 
en individuele situatie van het Talent.

Op de vraag of de begeleiding als helpend wordt 
ervaren scoren nagenoeg alle begeleiders en alle 
vertegenwoordigers positief tot zeer positief. Van de 
Talenten is een kwart het hier niet mee eens. 
Ook aan de respondenten van de groepsbegeleiding 
werd gevraagd wat men vindt dat er goed gaat in de 
ondersteuning en wat er beter zou kunnen. 

ONZE GROEPSBEGELEIDINGSTALENTEN 
VERTELLEN:
Hoe zou er nog beter aan jouw doelen gewerkt kunnen 
worden?
Binnen de groepsbegeleiding geven veel van 
de Talenten aan dat de vraag moeilijk is om 
te beantwoorden. Met name voor de jongere 
Talenten is deze vraag te complex. De oudere 
Talenten geven aan dat er vaak meer tijd en 
aandacht aan praktische doelen besteedt kan 
worden, zoals het leren lezen, het deelnemen aan 
meer sportactiviteiten en meer activiteiten met 
groepsgenoten. Een aantal Talenten geeft aan dat 
er meer duidelijkheid rondom de doelen mag zijn.

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend voor jou?
De Talenten geven aan dat ze de begeleiders erg 
vriendelijk en vrolijk vinden. Dit maakt het makkelijk 
om vragen te stellen en om met problemen naar 
de begeleiders te gaan. De Talenten vinden dat 
de begeleiders goed zijn in het oplossen van 
problemen en troost bieden als het even niet goed 
gaat. Ook kunnen de begeleiders goed motiveren 
als een Talent het niet meer ziet zitten of ergens 
geen zin meer in heeft.

Welke successen heb jij met behulp van je 
begeleider behaald?
De Talenten geven aan vooral op sociaal gebied 
successen behaald te hebben. Veel Talenten kunnen 
door de groepsbegeleiding makkelijker met anderen 
omgaan en vinden het minder moeilijk om over dingen 
te praten. Verder wordt een aantal Talenten minder snel 
boos en kunnen ze beter met hun emoties omgaan. 
Tot slot geven enkele Talenten aan zelfstandiger te zijn 
geworden en meer zelfvertrouwen te hebben.
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RESULTATEN INDIVIDUELE BEGELEIDING JEUD EN VOLWASSENEN

Individuele begeleiding - Talenten

Heb jij met behulp van je begeleiders successen behaald?

29% 70%

12% 87%

21% 77%
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Negatief Neutraal NeutraalHoe wordt er volgens jou gewerkt aan doelen?

Ervaar je de begeleiding van TALENT als helpend voor jou?
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Individuele begeleiding - Vertegenwoordigers

Heeft u zoon/dochter mbv de begeleiding successen 
behaald?

28% 48%

46%

19% 49% 26%

Sterk Negatief Negatief NeutraalHoe wordt er volgens u aan doelen gewerkt
tijdens de begeleiding?

Ervaart u de begeleiding als helpend voor zoon/dochter?

Positief Sterk positief
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6%

Groepsbegeleiding - Begeleiders

Hebben de Talenten mbv jouw begeleiding successen 
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Bij de Talenten is 30% van de respondenten van mening 
dat er beter aan de doelen gewerkt kan worden. Vaker 
evalueren om de voortgang van de gestelde doelen 
te volgen is hierbij een suggestie om er beter aan te 
werken. 24% van de vertegenwoordigers vindt ook 
dat er beter aan de doelen gewerkt kan worden. Meer 
stabiliteit in de ondersteuning van hun Talent is volgens 
de vertegenwoordigers een mogelijkheid om hierin een 
verbeterslag te maken.

Alle begeleiders zijn van mening dat de begeleiding 
helpend is voor de Talenten. Ook het overgrote deel 
van de Talenten zelf zijn deze mening toegedaan. Bijna 
een kwart van de vertegenwoordigers is het hier niet 

Wat men vindt dat goed gaat is:
•  de persoonlijke aandacht voor de Talenten; 

de betrokkenheid en zorgzaamheid van de 
begeleiders

•  het aanbod aan activiteiten/dagbesteding 
voor de Talenten

•  het luisterend vermogen van de begeleiders
•  het contact tussen de vertegenwoordigers 

en de begeleiders

Verbeteropmerkingen worden het 
vaakst gemaakt op de gebieden van:
•  de informatievoorziening voor Talenten en 

vertegenwoordigers; de communicatie over 
de eigen situatie

•  de continuïteit in de ondersteuning; minder 
wisselingen van begeleiders

•  het verminderen van de administratieve 
taken voor de begeleiders en de 
vertegenwoordigers

mee eens.  Bijna alle begeleiders zijn van mening dat 
Talenten successen hebben behaald als gevolg van de 
begeleiding. Ongeveer een kwart van de Talenten en 
een kwart van de begeleiders zijn het hier niet mee eens. 

In de antwoorden op de twee open vragen naar ‘wat 
goed gaat’ en ‘wat beter kan’ zijn er trends zichtbaar in 
de uitspraken van de Talenten, vertegenwoordigers en 
begeleiders. 

ONZE TALENTEN MET INDIVIDUELE 
BEGELEIDING VERTELLEN:
Hoe zou er nog beter aan jouw doelen gewerkt kunnen 
worden?
Een groot aantal van de Talenten geeft aan 
tevreden te zijn over hoe er aan de doelen gewerkt 
wordt en dat er geen verdere verbeterpunten 
zijn. Enkele Talenten suggereren dat er vaker 
geëvalueerd kan worden op de doelen om de 
voortgang te volgen en het plan eventueel bij te 
stellen.

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend voor jou?
De Talenten vinden de structuur en sturing die 
ze ontvangen binnen de begeleiding de grootst 
helpende factor. De begeleiding ondersteunt 
op een rustige en duidelijke manier bij de 
dagelijkse taken, waardoor problemen makkelijker 
voorkomen of opgelost kunnen worden. Daarnaast 
vinden de Talenten het fijn dat ze met behulp van 
de begeleiding zelfstandiger zijn geworden. 

Welke successen heb jij met behulp van je begeleider behaald?
Talenten noemen met name praktische zaken 
bij de successen die ze behaald hebben. Voor-
beelden hiervan zijn: een diploma, een rijbewijs 
en een vaste baan of dagbesteding. 
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RESULTATEN GROEPSBEGELEIDING 
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33% van de Talenten vindt dat er beter gewerkt 
kan worden aan de gestelde doelen. Bij de 
vertegenwoordigers is dit 18% en bij de begeleiders 
15%. De Talenten zelf vragen om meer feedback met 
betrekking tot de doelen, bijvoorbeeld in de vorm van 
frequentere evaluatie of positieve feedback bij het 
behalen van een doel. Begeleiders zouden graag zien dat 
er meer tijd vrijkomt om met de individuele Talenten te 
kunnen werken aan de doelen.

Nagenoeg alle vertegenwoordigers en begeleiders zijn 
van mening dat de begeleiding helpend is voor de 

Over het algemeen spreekt men 
tevredenheid uit over:
•   het aanbod aan activiteiten bij de 

dagbesteding; de afwisseling en mogelijk-
heden binnen het aanbod

•  de behulpzaamheid van de begeleiders
•  het oog dat de begeleiders hebben voor de 

persoonlijke behoeften van de Talenten
•de gezellige sfeer in de groep

Verbeteropmerkingen hebben het 
vaakst betrekking op:
•  de regeling van het vervoer naar de 

dagbesteding
•  een nog ruimer aanbod aan activiteiten
•  de informatievoorziening voor de Talenten en 

de vertegenwoordigers
•  de communicatie binnen het team van 

begeleiders en met de andere disciplines
•  Daarnaast vraagt een aantal van de Talenten 

om meer afwisseling in de maaltijden op de 
dagbesteding.

Talenten. Van de Talenten zelf deelt ongeveer 20% deze 
mening niet.
Op de vraag of Talenten successen hebben behaald 
als gevolg van de begeleiding antwoorden nagenoeg 
alle begeleiders positief. Ongeveer 20% van de 
vertegenwoordigers delen deze mening niet en van de 
Talenten is dit ongeveer een kwart. De respondenten van 
de dagbesteding konden in eigen woorden aangeven 
wat zij vinden dat er goed gaat in de ondersteuning en 
wat zij vinden dat er beter zou kunnen. (zie ook artikel Lars 
Rompen)

ONZE GROEPSBEGELEIDINGSTALENTEN 
VERTELLEN:

Hoe zou er nog beter aan jouw doelen gewerkt kunnen worden?
De Talenten noemen een aantal manieren waarop 
er beter aan de doelen kan worden gewerkt. Ten 
eerste vragen de Talenten om meer feedback 
wanneer er aan de doelen wordt gewerkt en 
wanneer doelen behaald zijn, bijvoorbeeld door 
het ontvangen van complimentjes. Daarnaast 
willen sommige Talenten meer gestimuleerd en 
gemotiveerd worden, bijvoorbeeld door meer 
uitdaging in de dagbesteding te bieden. Tot slot 
geven enkele Talenten aan dat meer duidelijkheid 
over de gestelde doelen het mogelijk zou maakt er 
beter aan te werken. 

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend voor jou?
De Talenten vinden het vooral fijn dat ze met 
vragen bij de begeleiders terecht kunnen. Wanneer 
ze iets niet begrijpen dan staan de begeleiders 
klaar om rustig en duidelijk uitleg te geven. Ook als 
het wat minder goed gaat of wanneer een Talent 
niet lekker in het vel zit dan bieden de begeleiders 
goede hulp.

Welke successen heb jij met behulp van je begeleider behaald?
Talenten geven aan met name praktische suc-
cessen behaald te hebben zoals het leren koken 
en bakken. Daarnaast geeft een aantal Talenten 
aan dat er een sociale ontwikkeling heeft plaats-
gevonden; men praat makkelijker met anderen 
en heeft vrienden gemaakt. Ook is een aantal 
Talenten rustiger geworden en hebben ze ne-
gatieve emoties beter onder controle.
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UIT TALENT MAGGEZIEN LARS ROMPELBERG

“De omgeving  
is een genot  
om in te werken” 
“Ik ben op de brommer hier. Dat was ook het grote 
voordeel toen ik drie jaar geleden hier als tuinman aan 
de slag kon gaan. Voorheen zat in bij Talent Groen in 
Terhorst. Scheelde heel wat in reistijd. Nu zit ik lekker 
dicht bij huis”, opent Lars. Het plezier in zijn werk en 
werkplek straalt hij van oor tot oor uit. Drie dagen per 
week neemt hij de groenomgeving van het Rabobank 
Adviescentrum onder handen. Samen met de hovenier. 
“Ik beheers de grondbeginselen van het groenvak en 
leer veel van de hovenier. Ieder heeft zijn eigen stuk. 
Ik zorg ervoor dat het binnenplein representatief  erbij 
ligt. Vooral klein onderhoud, maar ook prullenbakken 
legen, bladeren opruimen en zwerfvuil verzamelen. In 
deze omgeving is het geen straf  om in werken. Ik ont-
moet hier heel wat wandelaars en passanten, waarmee 
ik graag een praatje maak. Niet te lang, want er is hier 
altijd werk aan de winkel.”

In het begin moest Lars wel even wennen. Hij lacht: 
“Kijk eens naar mijn schoenen en die van de mensen 
die hier werken. Veel chiquer en blinken veel mooier.” 
Dan snijdt de altijd goedlachse Lars een serieus onder-
werp aan. “Ik wil hier nooit weg, maar door bezuinigen 
ben ik nu nog maar drie dagen hier. Die twee ande-
re dagen zet ik mij als vrijwilliger in bij de ZLSM, de 
stoomtrein in Simpelveld. Wil ik voltijds gaan werken, 
dan plaatst te gemeente mij waarschijnlijk in een fa-
briek, zo’n beschutte werkplaats. Maar ik wil dit hier 
voor geen goud missen.”  

UIT TALENT MAGGEZIEN DENISE EN NADIEN

“We bieden  
vooral  
een thuis”
Ieder zijn eigen slaapkamer. Samen ont-
bijten, eten en activiteiten ontplooien in 
woonkamer of keuken.  De Woongroep 
in Eckelrade voelt als een thuis. Daar zor-
gen Denise Thomissen, de teamleider, en 
Nadine Dassen, woonbegeleider wel voor. 
“Een hele puzzel. Twee groepshuizen met 
tien Talenten individueel begeleiden en in 
contact blijven met hun ouders. ”

De hulpvraag van de Talenten is behoorlijk divers. “Ze 
wonen hier allemaal, maar het voelt voor sommigen als 
logeren,” vertelt Denise. “Bij ons kunnen kinderen en 
jongeren terecht die door de rechter uit huis worden ge-
plaatst. Of  die door omstandigheden een andere woon-
plek nodig hebben. Een opgelegde plaatsing roept vaak 
heftige emoties op. Wij leggen uit dat ouders voor de 
kinderen onmisbaar zijn en stimuleren een goede com-
municatie en nauw contact. Door hun erbij te betrek-
ken willen wij een verlengstuk zijn en goed voor de kin-
deren zorgen. Binnen onze geborgen en huiselijke sfeer 
helpen wij door een intensieve begeleiding de kinderen 
en jongeren op weg in hun ontwikkeling.”

SAMENWERKING STIMULEERT
Geen twee zijn gelijk binnen de Woongroep. Elk 
Talent dat er woont, heeft persoonlijke begelei-
ding nodig. “We hebben veel individuele afspra-
ken per kind, met ouders, scholen, familie, clubs 
of  behandelaren. Naast heel persoonlijke afspra-
ken maken we ook groepsafspraken. Deze waar- 
borgen de structuur en duidelijkheid binnen de Woon-
groep.” Talenten en ook hun ouders kunnen altijd te-
rugvallen op de begeleiding. Begeleiders hebben ouders 
als expert nodig, zij kennen hun kinderen door en door, 
dat helpt vaak in goed begeleiding. 
Met doel om samen een goede band op te bouwen bin-
nen deze driehoeksverhouding. Binnen deze verhou-
ding maken wij samen keuzes in de opvoeding.”

VAARDIGHEIDSTRAINING
Tot slot snijdt Nadine een heikel punt aan. “Er worden 
steeds meer kinderen aangemeld die voor langere tijd 
niet thuis kunnen wonen. Dit kan sterk verschillen in 
tijd.  De bewoners maken vaak  naast het woonaanbod 
gebruik van de groepsbegeleiding binnen Talent, om 
hun netwerk te vergroten en te werken aan sociale vaar-
digheden. Binnen de begeleiding wordt er ook gewerkt 
aan bepaalde thema’s die spelen bij de jeugdigen denk 
hierbij aan liefde en relaties, 
social media, oefenen met geld etcetera.” 

Denise Thomissen en Nadine Dassen stomen Talenten klaar voor later
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Wat kan beter:
Als verbeterpunt wordt aangegeven dat het wenselijk 
is om op woongroepen beter op de hoogte te zijn van 
alle doelen van alle Talenten. Als mogelijke suggestie 
wordt geopperd om de plannen in de teamoverleggen 
te bespreken.  Daarnaast zouden de rapportages 
beter afgestemd kunnen worden op de doelen in het 
Plan van Aanpak en een inhoudelijke verdiepingsslag 
kunnen gebruiken. Doelen zouden nog bewuster in de 
praktijk kunnen worden gebruikt. Het format van het 
Plan van Aanpak behoeft volgens een aantal teams 
aanpassingen, het kan meer praktijkgericht. Ook wordt 
er aangegeven dat er vaak pas na een tijd voldoende 
inzicht in het Talent is waardoor op dat moment pas 
concrete efficiënte doelen gesteld kunnen worden. 
Daarnaast speelt mandaat en vertrouwen ook hier 
een belangrijke rol. Er zijn teams die aangeven dat het 
plannen van evaluaties beter zou kunnen, de frequentie 

is regelmatig, maar soms ontbreekt de diepgang. Ook 
wordt er meerwaarde gezien in de pilot welke een 
aantal teams aan het draaien zijn omtrent een interactief 
en visueel praktijkgericht plan van aanpak: Visioplan! 
Hiermee zouden de teams graag werken.

 ‘Talent is maatwerk’
(zie ook artikel Nadine en Denise)

THEMA 2: 
De kwaliteit van de relatie tussen 
het Talent en begeleiders

Wat gaat goed:
‘Oprechte betrokkenheid’ wordt zeer vaak door de 
begeleiders genoemd als uiterst belangrijk punt in de 
relatie tussen Talenten en begeleiders (zie ook artikel Bir-
git). Als positief punt wordt aangegeven dat begeleiders 
Talenten als gelijken zien, bij wie wel duidelijke grenzen 
gesteld dienen te worden. Humor en een positieve sfeer 
in de groep wordt meermaals als zeer belangrijke factor 
in de relatie tussen het Talent en begeleiders genoemd. 
Vertrouwen en veiligheid voor Talenten, maar ook 
tussen begeleiders onderling is uiterst belangrijk. Ook 
het oplossingsgericht werken komt de relatie tussen het 
Talent en begeleiders ten goede volgens de teams. 

Onze Talenten krijgen de 
ruimte om fouten te maken 
én om kind te zijn

‘Wij kijken per kind naar  
een individuele aanpak, 
maar ook naar diverse  
aanpakken van begeleiders 
per kind. In verschillende 
vormen en rollen bieden  
wij begeleiding, altijd  
onderling afgestemd

100%Dit hoofdstuk zet de resultaten van de teamreflectie uiteen 
aangevuld met het gedeelte ‘begeleiders vertellen’ uit het CTO. 
In alle 15 teams van TALENT is een teamreflectie gedaan 
middels de OASE methodiek. De teams hebben voorafgaand 
aan hun reflectie een keuze gemaakt uit een aantal landelijke 
thema’s aangevuld met eventueel de resultaten uit het CTO 
en MTO. Het is niet haalbaar gebleken om alle landelijke 
thema’s in één reflectie te bespreken. Daarnaast blijkt dat 
het echte teamreflecties zijn geweest. Uit de resultaten zijn 
een aantal hoofdlijnen te herkennen, maar er zijn met name 
ontwikkelpunten per team. Met name communicatie wordt 
als positief punt én als verbeterpunt genoemd.

THEMA 1:  
Het proces rondom het 
individueel Talent 

Wat gaat goed: Altijd een individueel Plan van Aanpak 
bij elk Talent. Zowel op papier als in uitvoering! Verbinding 
met doelen gesteld door gemeenten of verwijzers. 
Doordat Talenten betrokken worden bij het opstellen 
van hun eigen Plan van Aanpak zijn ze gemotiveerder 
om aan hun doelen te werken. Bij de Talenten waarbij 
vanwege het niveau de mogelijke betrokkenheid bij 
het opstellen van de doelen laag is, wordt gezocht naar 
een oplossing of een aanpassing. Zo worden ouders/
vertegenwoordigers dan meer betrokken en letten 
begeleiders meer op non-verbale signalen. Observeren 
en signaleren vinden begeleiders belangrijk!   De teams 
kwamen met een aantal krachtige termen: Transparantie, 
samenwerking, verantwoordelijkheid en communicatie.
 ‘Betrokkenheid’ kwam in elke reflectie als positief punt 
naar voren. 
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UIT TALENT MAGGEZIEN BIRGIT MULDERS

BEGELEID EN BESCHERMD WONEN 

“Oprechte  
interesse 
opent harten”
Talent ondersteunt (jong)volwassenen, 
die nog niet volledig zelfstandig op eigen 
benen kunnen staan en zich daarin wil-
len verder ontwikkelen. Birgit Mulders 
is teamleider Wonen, verdeeld over drie 
locaties “Samen met onze woonbege-
leiders motiveer ik Talenten om aan 
hun eigen proces te werken. Daarbij is 
communicatie een belangrijke sleutel.”

Vanuit haar ervaring als woonbegeleider weet Birgit 
precies waar Talenten om vragen. “Contact en indi-
viduele aandacht zijn onmisbare verbindende facto-
ren binnen ons begeleidingstraject. Een Talent dat 
binnenkomt, zet samen met zijn of  haar persoonlijke 
begeleider doelen uit en een tijdspad in welke stappen 
naar dit doel wordt gewerkt. Het vertrekpunt daarbij 
is altijd ‘wat kan het Talent wel’, ‘waar liggen moge-
lijkheden’ en ‘waar liggen nog kansen’. Daarbij wordt 
nauw samengewerkt tussen het Talent en zijn bege-
leider, maar ook met alle betrokkenen van dit Talent. 
Wij laten Talenten succeservaringen opdoen om zo het
zelfvertrouwen en het positieve zelfbeeld te versterken. 
Toon continu oprechte interesse in de Talenten. Het 

vergroot de kans dat het Talent zich open stelt om het 
optimaal te begeleiden. Ook in moeilijkere situaties.” 

ELKE DAG ANDERS
Birgit geeft aan dat haar job blijft uitdagen en voldoen-
de creativiteit van haar vraagt. “Ik vertrek ’s morgens 
thuis en weet nooit wat die dag me brengen zal. Vergeet 
‘s morgens vooral niet een portie improvisatie, creati-
viteit en coaching mee naar het werk te nemen. Het 
helpt om je Talenten de gewenste aandacht te kunnen 
geven.” En ze krijgt er iets voor terug. Birgit beaamt dit: 
“Heel veel positivisme en een fi jn werkklimaat, waarin 
er altijd ruimte is om met collega’s situaties te evalue-
ren, waarin vooral verwacht wordt dat zij actief  mee-
denken in het proces. Dat voelt goed. Net als het gevoel 
dat onze woonlocaties uitstralen door hun huiselijke 
sfeer. Een ‘thuiskom gevoel’ voor de Talenten om hun 
eigen plek te creëren.   45

HUMOR GEEFT POSITIVISME 
Angelica voelt die bijzondere band met haar 
Talenten. “Tijdens zo’n één-op-één contact 
worden allerlei zaken met elkaar gedeeld en be-
spreekbaar gemaakt. Van ‘hoe kan ik gezonder 
koken’ tot ‘hoe ga ik met social media om’. Bij 
die ontwikkeling is humor een beproefd recept. 
Je moet het wel gedoseerd weten toe te passen. 
Niet alles weglachen, maar puur inzetten om op-
timisme en positivisme te activeren. En heus, we 
lachen samen wat af, hé Natascha.”

Natascha knikt en Angelica vraagt om ze een 
voorbeeld mag geven. “Natuurlijk”, reageert ze. 
“Natascha was heel even teleurgesteld, toen ze 
te horen kreeg dat in haar nieuwe appartement 
geen huisdieren zijn toegestaan. Een beetje aan-
geslagen kwam ze naar mij met de vraag ‘Mag 
ik dan wel een vis in het nieuwe appartement?’. 
Waarop ik antwoordde ‘Ja dat mag, in een pan 
met een lekker sausje” ,waar ze hartelijk om kon 
lachen. Dat illustreert onze band.”

Er komt ook een moment dat de begeleiders 
hun Talenten moeten loslaten. “We begeleiden 
zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. Er zijn 
ondertussen al Talenten met elkaar gehuwd, 
waarvan wij de bruiloft hebben geregeld. Of  Ta-
lenten die verhuizen naar het noorden van ons 
land. Maar het contact blijft. Soms komt er na ja-
ren een berichtje of  een kaartje. Dat voelt goed. 
Naar onze Talenten geven wij aan dat ze altijd 
op ons mogen terugvallen. Het nest blijft warm.”
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Wat kan beter:
Begeleiders geven aan dat ze zowel de talenten van 
de Talenten, als van elkaar nog beter zouden kunnen 
benutten. Daarnaast zouden ze ook graag meer 
Talenten tijdens een teamoverleg bespreken zodat 
ze inhoudelijk meer feedback krijgen om de relaite 
tussen het Talent en zichzelf te kunnen verbeteren. 
Meer verantwoordelijkheid met elkaar delen. Sommige 
teams zouden graag meer communicatie tussen de 
verschillende soorten begeleiding en teams zien.

THEMA 3:   
Borging van veiligheid met 
accent op een persoonlijke 
afweging per Talent over
aanmerkelijke risico’s en 
gezondheidsbescherming.

Wat gaat goed:
De begeleiders geven aan dat ze ‘hun’ Talenten goed 
kennen en door het inzicht in hun gedrag op een goede 
manier kunnen (vroeg) signaleren. Het team weet 
intuïtief  wanneer het Talent een gevaar is voor zichzelf 
of zijn omgeving. In sommige teams wordt met name de 
nadruk gelegd op de ondersteuning uit het team en de 
veiligheid en geborgenheid die dit met zich meebrengt. 
Op het gebied van medicatie is er veel verbeterd, de 
medicatiekarren en de leveringsafspraken worden als 
positief ervaren. Ook bijscholing en cursussen worden 
als positief punt ervaren. Juist weten te handelen bij 
escalaties.

‘Wanneer er vertrouwelijke 
gesprekken plaatsvinden zijn wij 
ons hier van bewust en gaan we 
hier integer mee om.’

Wat kan beter:
Op het gebied van veiligheid bij medicatie geef een 
team aan nog verbetering te willen bereiken. Vooral het 
voorruit denken bij medicatiebestellen en het aftekenen 
van medicatielijsten. Communicate en met name bij 
veranderingen is een verbeterpunt. Een team vind dat 
het meer voor elkaar zou kunnen opkomen. Ook het 
nemen van meer mandaat door de teams wordt als 
verbeterpunt genoemd.

THEMA 4: 
De toerusting van medewer- 
kers voor de zorg- en onder- 
steuningsvragen van de 
Talenten, samen met de vraag 
‘kunnen we als team ons werk 
goed doen?

Wat gaat goed:
Nieuwe medewerkers in team met veel ervaring, 
waardoor er een wederzijdse kennisuitwisseling ontstaat. 
‘Jong leert van oud en oud leert van jong.’ Gevarieerde 
en regioteams! Teams met veel verschillende des- 
kundigheden.

Wat kan beter:
De technische uitrusting van de teams zou verbeterd 
kunnen worden en sommige teams willen meer 
individuele gesprekken met de teamleider. Er is behoefte 
aan meer scholing op het gebied van oplossingsgericht 
werken. 

KEUZETHEMA 5: 
Er is één team dat naar 
aanleiding van het MTO nog een 
keuzethema heeft behandeld: de 
administratieve werkzaamheden 
beter inrichten.  
 
Zij hebben het interne administratieve proces van 
hun team geëvalueerd en op hun handelen en dat 
van o.a. Het Talentloket gereflecteerd. Met name de 
urenadministratie van zowel medewerkers als Talenten 
zou volgens dit team efficiënter kunnen worden 
ingericht.

Aan alle teams is de vraag gesteld, welke nieuwe doelen 
zouden er geformuleerd kunnen worden en welke 
resources zijn daarvoor nodig? Elk team beantwoordt 
deze vragen samen en geeft hier in 2018 vorm aan.  Een 
van de groepsbegeleidingsteams jeugd heeft zichzelf 
als doel gesteld om een half jaar na de teamreflectie als 
team in staat te zijn om  structureel minimaal 1 keer per 
maand contact te houden met ouders of de bealngrijke 
ander en met elkaar hun expertise te delen rondom het 
individueel Talent. 
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WONEN:
Hoe zou er nog beter aan de doelen van de Talenten gewerkt 
kunnen worden?
De begeleiders denken dat de meeste winst 
op het gebied van de doelen te behalen valt 
door meer tijd aan de individuele Talenten te 
besteden. Met meer ruimte voor gesprekken en 
meer persoonlijke aandacht voor de Talenten 
kan er ook beter aan de doelen gewerkt worden. 
Daarnaast zien de begeleiders verbeterruimte 
in de samenwerking binnen het team van 
begeleiders rondom de Talenten. Een goede 
afstemming en overdracht zorgen voor meer 
continuïteit en daarmee voor meer structuur om 
consequent aan de doelen te werken.

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend? Hoe maak jij de 
begeleiding helpend?
De begeleiders zien de eigen betrokkenheid 
als helpend voor de Talenten. De begeleiders 
staan klaar voor de Talenten en helpen goed bij 
problemen en moeilijke situaties. Ook de eigen 
flexibiliteit en het vermogen om mee te kunnen 
bewegen met de ondersteuningsbehoefte 
van de Talenten worden gezien als helpende 
factoren in de begeleiding.

Welke successen hebben de Talenten met jouw hulp behaald?
Op het gebied van behaalde successen 
noemen de begeleiders een verscheidenheid 
aan voorbeelden. Met name de vergrote 
zelfstandigheid van de Talenten wordt vaak 
genoemd als een belangrijk succes. Ook het 
vinden van een passende baan/dagbesteding 
wordt meerdere malen genoemd als een 

succes. Tot slot worden het uitbreiden van de sociale 
contacten van de Talenten en het werken aan de 
gezondheid/persoonlijke verzorging benoemd als 
successen.

GROEPSBEGELEIDING JEUGD:
Hoe zou er nog beter aan de doelen van de Talenten gewerkt 
kunnen worden?
De begeleiders zien tijdgebrek als het grootste obstakel 
om consequent aan doelen te kunnen werken. Er 
worden meerdere dingen gesuggereerd om tijd vrij te 
maken om meer aan doelen te kunnen werken: een 
verminderde werkdruk/minder administratieve taken, 
kleinere groepen zodat er meer tijd en aandacht voor 
individuele Talenten komt en een grotere bezetting 
van begeleiders op de werkvloer. Daarnaast zien de 
begeleiders dat er ook verbeterruimte bestaat binnen 
de communicatie en overdracht tussen de collega’s: 
als alle collega’s op één lijn zitten kan er op een meer 
gestructureerde wijze aan de doelen worden gewerkt. 

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend? Hoe maak jij de 
begeleiding helpend?
Volgens de begeleiders zelf is de begeleiding bij 
TALENT helpend doordat de ondersteuning afgestemd 
wordt op de wensen en behoeften van het individuele 
Talent. Er wordt goed gekeken en geluisterd naar wat 
de Talenten willen en nodig hebben. De houding 
van de begeleiders helpt hier ook bij: men beschrijft 
zichzelf als positief, gemotiveerd, creatief en flexibel. 

Welke successen hebben de Talenten met jouw hulp behaald?
De begeleiders zien dat de Talenten de grootste 
successen hebben behaald op sociaal gebied. De 
Talenten leren om te gaan met leeftijdsgenoten en 

worden hierdoor meer bewust van het eigen 
gedrag, ze worden zelfstandiger en doen meer 
zelfvertrouwen op. Door het bieden van rust en 
structuur leren de Talenten daarnaast om op 
een open en eerlijke manier te communiceren 
en problemen op een gezonde manier aan te 
pakken. 
 
INDIVIDUELE BEGELEIDING:
Hoe zou er nog beter aan de doelen van de Talenten gewerkt 
kunnen worden?
De begeleiders noemen meerdere manieren 
om beter aan de doelen te werken. Ten eerste 
vragen de begeleiders om meer budget en 
materiële voorzieningen om de gestelde doelen 
te kunnen behalen. Ook het vaker bespreken 
en evalueren van de gestelde doelen is volgens 
de begeleiders een methode om het proces 
te verbeteren. Deze besprekingen zouden 
zowel moeten plaatsvinden met de ouders/
vertegenwoordigers van de Talenten, als met 
andere disciplines binnen de organisatie 
(bijvoorbeeld de begeleiders van de 
dagbesteding). Tot slot zijn de begeleiders van 
mening dat het stellen van compacte doelen 
met een duidelijke afbakening kan leiden tot 
verbetering in het proces. 

Wat maakt de begeleiding van TALENT helpend? Hoe maak jij de 
begeleiding helpend?
De begeleiders geven aan dat de ‘helpende 
factor’ van de begeleiding met name voortkomt 
uit de manier waarop de begeleiders de 
ondersteuning afstemmen op de hulvraag van 
de individuele Talenten. Door zo goed mogelijk 
te kijken en luisteren naar wat de Talenten nodig 

BEGELEIDERS VERTELLEN!
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hebben kan de beste hulp geboden worden. 
Daarnaast noemen de begeleiders de eigen 
omgang met de Talenten als een belangrijk 
aspect van de behulpzaamheid. Door eerlijk en 
respectvol met de Talenten om te gaan wordt 
er een vertrouwensband opgebouwd, hetgeen 
leidt tot een verhoogde bespreekbaarheid van 
mogelijk problemen.
 
Welke successen hebben de Talenten met jouw hulp behaald?
Begeleiders zien dat de grootste successen die hun 
Talenten hebben behaald, liggen op het gebied 
van de persoonlijke ontwikkeling. De Talenten 
zijn met behulp van de begeleiding zelfstandiger 
geworden en hebben zelfvertrouwen opgedaan. 
Ook op het gebied van de sociale ontwikkeling 
zien de begeleiders vooruitgang. Daarnaast 
worden er enkele praktische successen benoemd, 
zoals het behalen van een rijbewijs en het vinden 
van een mooie woonruimte. 

GROEPSBEGELEIDING VOLWASSENEN:
Hoe zou er nog beter aan de doelen van de Talenten gewerkt 
kunnen worden?
De begeleiders zien een tijdgebrek als het 
grootste obstakel om consequent aan de 
doelen te werken. Door meer tijd te krijgen 
om regelmatig gesprekken met de Talenten 
te voeren en vaker te evalueren kan er volgens 
de begeleiders beter aan de doelen gewerkt 
worden. Ook de samenwerking met de collega’s 
kan volgens de begeleiders beter. Aandacht voor 
een goede overdracht en regelmatig overleg kan 
voor meer stabiliteit in de ondersteuning zorgen 
en daardoor ook meer mogelijkheid bieden om 
gestelde doelen te halen.

Wat maakt de begeleiding van TALENT  helpend? Hoe maak jij de 
begeleiding helpend?
Het inspelen op de behoefte van de Talenten wordt 
door de begeleiders gezien als een belangrijke 
‘helpende’ factor in de ondersteuning. Door te 
proberen zoveel mogelijk aandacht te besteden 
aan de individuele Talenten kan de ondersteuning 
afgestemd worden op de persoonlijke hulpvraag. 
Verder vinden de begeleiders het belangrijk dat ze rust 
en structuur aan de Talenten kunnen bieden. Ook de 
eigen expertise wordt genoemd als een belangrijke 
voorwaarde om de Talenten te kunnen helpen.

Welke successen hebben de Talenten met jouw hulp behaald?
Het vergroten van de zelfstandigheid en het 
zelfvertrouwen van de Talenten wordt door de 
begeleiders gezien als het grootste succes van de 
begeleiding bij de dagbesteding. Door het zoeken 
naar activiteiten waar de Talenten goed in zijn, kunnen 
de Talenten plezier en eigenwaarde vinden in de 
dagbesteding. Ook vinden de begeleiders dat de 
Talenten door de dagbesteding een betere controle 
over de eigen emoties hebben en dat ze makkelijker in 
gesprek gaan over dingen.
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In de loods gonst het van de bedrijvigheid. Talenten zagen, timmeren, lassen. Vol overgave legt 
de groep van begeleider Marc Magermans de laatste hand aan de nieuwe marktwagen van 
Brooderie Talentino. De poort rolt omhoog en de groep Groen komt binnen. Zij worden met 
een warm welkom begroet door begeleider Gilbert Lemaire, die een en al oor is voor alle ver-
halen, die de Groen Talenten willen delen. 

UIT TALENT MAGGEZIEN GILBERT EN MARC

Veiligheid gaat voor alles!

Gilbert is begeleider Groen, een groep jonge volwasse-
nen, die voor de gemeente Eijsden-Margraten de plant-
soenen en perken onderhoudt, de hagen scheert en 
zwerfafval inzamelt. Daarnaast worden vanuit Groen 
veel tuinen bij de mensen thuis onderhouden. Waarbij 
de Talenten direct in nauw contact komen met de be-
woners, die graag een praatje maken en trakteren op 
koffi  e met een koekje. Een belangrijk sociaal contact-
moment, waar de Talenten van genieten.”

“Iemand van 18 jaar en ouder, die als gevolg van een 
cognitieve beperking, psychiatrisch probleem of  ge-
dragsproblematiek niet aan het reguliere arbeidsproces 
kan deelnemen, vindt een geschikte plek binnen bij 
Talent. Vaak stromen Talenten via de school binnen, 
maar we hebben ook oudere Talenten in onze groepen. 
Werken met Talent is een nuttige en uitdagende dagbe-
steding.” De groene Talenten werken graag in de bui-
tenlucht om een zichtbaar steentje bij te dragen aan de 
conditie van de natuur.
“Bij een nieuw Talent kijken we eerst naar de persoon-
lijke voorhistorie en mogelijkheden, zoals werktempo. 
Daarop stemmen wij een persoonlijk werkplan af. Tij-
dens de uitvoering in het veld beoordelen we waar ie-
mands talenten liggen. Daarbij is veiligheid voor alles 
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ons kernaspect. Zo moeten Talenten bij ons een certi-
fi caat verwerven om met gemotoriseerde machines te 
mogen werken.” 
Binnen en onder begeleiding van Marc Magermans 
wordt licht industrieel werk, hout- en metaalbewerking 
gedaan. “De opdrachten zijn heel divers en komen 
van buiten en Talent of  vanuit een wens van het Ta-
lent zelf. Van rekje uit afvalhout tot de steigerhouten 

eettafels, waarmee ze een klinkende reputatie hebben 
opgebouwd.” Dan wijst Marc op de marktwagen, hun 
nieuwste paradepaardje. “Alleen de wielen en een deel 
van het onderstel waren bruikbaar. De rest hebben de 
Talenten helemaal zelf  opgeknapt. Op een stukje af-
werking is deze marktwagen klaar en inzetbaar voor 
Brooderie Talentino. Een project waar we trots op zijn.”
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Verslag visitatie
In mei heeft een visitatie plaatsgevonden op een van de locaties binnen TALENT.  Sanne 
Berghmans, beleidsmedewerker (en kartrekker van het kwaliteitsrapport)  en bestuurder 
Jos Jurgens hebben het rapport besproken met, en verduidelijkt aan Dhr. Guus Haartmans 
(clustermanager MEE) en Dhr. Wim Swaak (regio directeur Koraal). Ter voorbereiding 
hebben de heren een exemplaar van het kwaliteitsrapport gekregen. 

De keuze voor MEE is voor TALENT passend geweest omdat MEE niet alleen een 
professionele en prettige samenwerkende partner voor TALENT is, maar tevens 
vanuit een heldere blik op het zorglandschap een positief kritische houding heeft.  
Daarbij is Guus een fijne gesprekspartner die met humor en uitnodiging, tips en 
tops kan verwoorden.
 
Wim Swaak werkt als regio directeur bij Koraal, hij heeft een ruime heldere en 
duidelijke blik op zorg binnen de sector. Dit vanuit een innovatieve en positieve 
grondhouding. De opgebouwde ervaring binnen Koraal is meer dan alleen tijdens 
de overlegmomenten met Wim een baken voor TALENT. De expertise die binnen 
alle lagen van Koraal is opgebouwd, wordt door medewerkers van TALENT als 
prettig en deskundig ervaren. 
Voor Sanne en Jos meer dan voldoende redenen om nieuwsgierig de dialoog aan 
te gaan met Guus en Wim.

Reacties van Wim en Guus over het kwaliteitsrapport:
Makkelijk en prettig leesbaar, mooie lay-out, kleurrijk en passend bij TALENT. 
Prima keuze m.b.t. instrument van 'Quality Qube'. Inhoudelijk zijn de PDCA en 
afzonderlijke onderdelen goed verwoord. Het gehele rapport straalt dynamiek 
uit, binnen een professionele en lerende cultuur. Het is volgens beide heren een 
volledig rapport. De verbeterpunten zijn duidelijk aan bod gekomen, met traject 
van opvolging. Verder is er een opvallend laag ziekteverzuim en is er sprake van 
een passende medezeggenschap. Al met al een rapport waar TALENT trots op 
mag zijn. Aanvullend een compliment voor Sanne voor het bewaken van de 
kaders en het zorgen voor de gewenste objectiviteit, en Celina Andrien voor 
aanvulling en lay-out.

Beide heren zijn benieuwd naar het vervolg in 2019, en naar de ontwikkeling van 
TALENT met betrekking tot borging van de kwaliteit en het monitoren van de 
verbetertrajecten.
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