
    



Voorwoord  

 

2020, een lastig en onzeker jaar. We hebben dit jaar een collega verloren en het corona virus verspreidde zich snel over de wereld. In februari kwamen de 

eerste besmettingen in Nederland. In maart maakte het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend, zoals handen wassen, niezen in de elleboog en 

geen handen meer schutten. Een aantal weken later gevolgd door een gedeeltelijke lockdown, sluiten van horeca, scholen en kinderopvang. Wanneer de 

besmettingen weer minder werden, was er weer meer mogelijk en kregen we onze vrijheid weer terug. Maar zodra het virus weer oplaaide werden de 

maatregelen weer aangescherpt.  

Een jaar waarin mensen dierbaren hebben verloren, waarin we beperkte contact met elkaar konden hebben en waarin we continu op zoek moesten naar 

nieuwe mogelijkheden en lichtpuntjes.  

De medewerkers hebben zich, ondanks dat het soms lastig was, enorm ingezet en daarom willen we hen extra bedanken. Door hen zijn mogelijkheden 

gecreëerd en lichtpuntjes gerealiseerd. We hebben een fantastisch team en daar zijn we heel dankbaar voor.  

Namens de directie,  

T. de Ruijter- Bos en J. de Ruijter  
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Waar we voor staan  
De Ruijtershoeve staat voor kleinschalige, vraaggerichte zorg met veel persoonlijke aandacht. Opgroeien ‘zo gewoon als mogelijk’. De eigen kracht van de 

cliënt staat centraal. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de dingen waar je niet goed in bent, maar vooral om het ontdekken en ontwikkelen van de 

dingen waar je wel goed in bent. Hoewel er gewerkt wordt aan (verplichte-) doelen, staan gezelligheid en ontspanning centraal. Iemand die zich prettig voelt, 

staat meer open voor verandering.   

  

De Ruijtershoeve staat ook voor betrokkenheid, empowerment en respect. De kleinschaligheid maakt het mogelijk betrokken te zijn bij de cliënten en hun 

netwerk. Empowerment is voor ons het helpen vinden van eigen kracht, sterke punten en capaciteiten van de cliënt. Dit door de kleine dingen te ondersteunen 

en te coachen waardoor de cliënten gaan zien dat zij tot veel meer in staat zijn dan ze zelf vaak denken. Wij gaan respectvol om met cliënten en respecteren 

hun achtergrond.  

  

De Ruijtershoeve gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Door de kleinschaligheid en het brede aanbod aan behandeling en begeleiding, krijgen cliënten 

veel persoonlijke aandacht en de hulp en zorg die zij nodig hebben en verdienen. De Ruijtershoeve wil behandeling en begeleiding bieden in een open en 

huiselijke sfeer. Betrokkenheid van ouders en verzorgers is onmisbaar. Binnen dit klimaat, waar ouders en verzorgers betrokken zijn bij het proces, staat recht 

op mee weten, mee doen, mee praten en mee beslissen centraal. Daarnaast wordt niet uitgegaan van de onmogelijkheden of beperkingen, maar staan de 

mogelijkheden centraal.  

    

  

  

  

  

  

 



Wat we doen 
De Ruijtershoeve Behandelingen  

Op de Ruijtershoeve worden verschillende behandelingen aangeboden voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking. 

Binnen de Ruijtershoeve is de Cognitieve gedragstherapie leidend, maar er wordt ook gebruik gemaakt van andere technieken of therapievormen. Daar waar 

mogelijk zal gewerkt worden met de gangbare protocollen zoals voorgeschreven in de multidisciplinaire richtlijnen.  

 

Cognitieve gedragstherapie  

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat 

vooral uit dat wat je denkt invloed heeft op wat je voelt. Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat je doet en wat je voelt. Cognitieve 

gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. Bij 

cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met je samen om tot verbetering van jouw klachten te komen. De therapeut probeert zo direct en zo 

concreet mogelijk aan te sluiten bij jouw problemen en laat je er zelf aan werken door middel van huiswerkopdrachten. Doelstelling van de therapie is om te 

zorgen voor een blijvend effect. Voor veel emotionele problemen zijn in de cognitieve gedragstherapie speciale methoden ontwikkeld. Cognitieve 

gedragstherapie wordt ingezet bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met uiteenlopende problemen, zoals bijvoorbeeld: angsten en fobieën, PTSS, Dwang- 

en eetstoornissen en gedragsstoornissen.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een effectieve manier van behandelen bij verschillende stoornissen is. Deze behandeling wordt in 

de officiële richtlijnen voor de verschillende behandelingen als eerste keus behandeling aangeraden. Alle gangbare protocollen zijn gebaseerd op deze 

therapievorm. De effecten zijn per persoon verschillend. Grofweg gezegd, heeft ongeveer driekwart van de cliënten baat bij deze behandeling. 

 

EMDR  

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een set procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende 

ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen in het heden nog nare effecten geven. EMDR is vooral effectief bij post 

traumatische stressstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) wanneer deze 

zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoe veel sessies nodig zijn om de klachten tot een acceptabel niveau te 

verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten.  

 



Online programma  

Binnen onze praktijk gebruiken we online programma’s die gecombineerd kunnen worden met gesprekken in onze praktijk of geheel online gevolgd kunnen 

worden. Tijdens het intake gesprek zal dit uitgebreid met je besproken worden. In 2017 zijn we overgegaan naar Therapieland, waar veelvuldig gebruik van 

wordt gemaakt.  

 

Coaching met paarden  

Paarden kunnen helpen zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Doordat paarden gevoelig zijn voor alles wat om hen heen gebeurt, merken zij verandering 

in houding of intentie op. Paarden laten zien wat het effect is van je eigen gedrag en lichaamstaal. Je kunt het gedrag van paarden veranderen door je eigen 

gedrag te veranderen, wat uiteindelijk toegepast kan worden in het dagelijks leven. Coaching met paarden kan helpen bij o.a. onzekerheid, piekeren, faalangst, 

traumatisering en depressieve klachten. Coaching met paarden wordt zowel individueel of in groepsverband gegeven en kan een toegevoegde waarde hebben 

in de behandeling.  

 

Psychomotorische therapie  

Psychomotorische therapie (PMT) is geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Voor normaal begaafden, verstandelijk beperkten, voor valide- en voor minder 

valide mensen. Ieder mens beweegt, of je nou sportief bent of juist niet. Hoe iemand bewegen ervaart, verschilt per mens. PMT leent zich prima voor iemand 

die graag beweegt, maar ook voor degene die juist moeite heeft met bewegen. Bewegen wordt binnen PMT op een voor de cliënt passende manier ingezet. 

PMT sluit aan bij diegene die niet zo’n prater is en nodigt uit om letterlijk aan de slag te gaan. Dit maakt PMT laagdrempelig. Aan de andere kant daagt en 

nodigt PMT ook diegene uit die juist (te) veel praat en moeilijk tot actie of verandering komt. 

 

Muziektherapie  

In de pedagogische begeleiding van kinderen en jeugdigen met een hulpvraag is de relatie tussen de cliënt en de begeleider cruciaal. Die relatie vereist 

vertrouwen en veiligheid. Het leggen van zo’n relatie is niet altijd eenvoudig. Een gesprek aangaan lukt vaak niet, omdat het kind zich dan terugtrekt. Muzikaal 

plezier d.m.v. muzikale spelletjes opent deuren, die anders gesloten blijven. Zoals Hans Christiaan Anderson schreef: “Waar woorden tekort schieten, spreekt 

de muziek”.  

 

Systeem therapie  

Psychische klachten of psychiatrische stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en 

verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatie-en gezinstherapie 

(systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie. Klachten van de één worden beïnvloed door de  



anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik.  

De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in 

het gezin. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken.  

Zo wordt voorkomen dat een stoornis mede in stand wordt gehouden door iemands  

omgeving en worden blijvende veranderingen bevorderd.  

 

Beeldende therapie  

Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een acceptatie-,  

veranderings- en ontwikkelingsproces te bewerkstelligen. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt,  

de werkstukken en de beeldende therapeut. Via expressie en communicatievormen leert de  

cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. 

 

De Ruijtershoeve begeleiding  

De Ruijtershoeve begeleiding biedt diverse activiteiten aan. Afhankelijk van de activiteiten is dit in  

groepsverband of individueel. De activiteiten worden als onderdeel van de begeleiding ingezet.  

Een groot deel van de cliënten, bestaat uit kinderen of jeugdigen die zijn uitgevallen op school. 

 

Traject ‘’terugkeer school’’  

Bij de Ruijtershoeve hebben we o.a. te maken met jeugdigen die om diverse redenen niet of tijdelijk niet naar school kunnen. Als minderjarige ben je 

leerplichtig, dit betekend dat je volgens de wet naar school moet. Naast de Leerplichtwet is er de kwalificatieplicht. Hierbij geldt dat kinderen de plicht hebben 

om vanaf hun vijfde tot hun achttiende jaar een startkwalificatie te behalen. Wanneer het door omstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk is om naar school te 

gaan, kan de Ruijtershoeve hulp bieden zodat er toch aan de leer- en kwalificatiewet voldaan wordt. Door samen te werken met scholen, de gemeente, de 

leerplicht en onze afdeling behandeling, willen we samen werken aan een optimale ontwikkeling van jeugdigen. We vangen de jeugdigen op tijdens 

schooltijden, indien nodig halen we de jeugdigen van huis. Op de Ruijtershoeve worden ze gestabiliseerd en wordt huiswerk gemaakt. Achterstanden worden 

met begeleiding weggewerkt en samen met ouders, gezinstherapeuten, begeleiders en de school zal worden gekeken wat nodig is om weer terug te keren 

naar school. Indien nodig zal behandeling ingezet worden. Via een stappenplan zal terugkeer naar school geleidelijk aan plaats vinden.  

 



Dagbesteding  

We bieden dagbesteding en naschoolse opvang. Op de dagbesteding worden diverse activiteiten gedaan, zoals het werken in de moestuin, creatieve 

activiteiten, koken en bakken etc. De activiteiten zijn een middel om aan de doelen van de kinderen en jeugdigen te werken. Doelen kunnen bijvoorbeeld het 

aanleren van sociale vaardigheden, samenwerken, omgaan met verandering zijn. 

 

De Ruijtershoeve wonen  

De Ruijtershoeve heeft 3 woongroepen, waar kinderen en jeugdigen van verschillende leeftijden en problematieken wonen. We werken met gemengde 

groepen, zowel qua geslacht, leeftijd als problematiek. Wij geloven er in dat de kinderen en jeugdigen van elkaar kunnen leren en dat de diversiteit dit 

leerproces bevorderd. De jeugdigen beschikken allen over een eigen slaapkamer. De woonkamer, badkamer en keuken worden gedeeld. 

 

Competentie gericht werken  

Er wordt op de woonlocaties gewerkt met competenties. Het zogeheten competentie model geeft inzicht in de ontwikkeling van de jeugdige en leert hen 

nieuwe vaardigheden aan zodat hun mogelijkheden vergroot worden en ze daardoor (weer) adequaat kunnen functioneren in de maatschappij. Het is gericht 

op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van de jeugdige. Het adequate gedrag wat al te zien is wordt vergroot en uitgebreid, het 

inadequate gedrag wordt genegeerd. Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij het gedrag wat de jeugdige al kennen en 

waarmee ze succes hebben gehad in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door het bekrachtigen van positief gedrag en negeren van negatief gedrag. 

Vervolgens wordt een alternatief aangereikt voor het negatieve gedrag. Je gaat hierover met hen in gesprek en samen stel je doelen op om aan te werken. 

Voordat je met een individuele begeleiding of behandeling begint, is het eerst noodzakelijk om vast te stellen welke vaardigheden iemand al beheerst en 

welke nog aangeleerd moeten worden. Het Sociaal Competentiemodel houdt hierbij rekening met de persoonlijkheid, de individuele mogelijkheden, de 

leefsituatie en het gedrag. Het doel is dat de jeugdige met het vergroten en uitbreiden van het adequate gedrag zich dusdanig gaat gedragen dat ze zich in 

hun dagelijks functioneren zo goed mogelijk kunnen handhaven en zich verder kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Terugblik en hoogtepunten 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKJ jaarverslag  

Ook in 2020 heeft het AKJ het onafhankelijke vertrouwenswerk in de jeugdhulp uitgevoerd bij de Ruijtershoeve. Cliënten met klachten, vragen of problemen 

over de jeugdhulpverlening, kunnen het AKJ benaderen voor informatie, advies en ondersteuning. 

 

De korte lijnen met de medewerkers om het contact tussen de jongeren en de vertrouwenspersoon open te houden, hebben tot een prettige samenwerking 

geleid, waarin het belang van de jongeren steeds voorop staat. Ook is het de vertrouwenspersoon opgevallen, dat medewerkers jongeren soms actief 

verwijzen naar het AKJ als er zaken spelen, waar ze in de jeugdhulpverlening in vastlopen. In het kader van het recht op inspraak van de jongeren is de 

vertrouwenspersoon gevraagd over de manier waarop dit kan worden vorm gegeven binnen de groep en de organisatie. Het opzetten van een cliëntenraad 

ziet de vertrouwenspersoon als een zeer positieve ontwikkeling voor de Ruijtershoeve.   

 

Beeldbellen 

In 2020 zijn we noodgedwongen andere vormen van behandeling, begeleiding en samenwerken toe gaan passen. Zo zijn we, net als vele anderen, gaan 

beeldbellen. We zijn zoveel mogelijk open gebleven voor fysieke afspraken, maar hebben soms ook moeten zoeken naar andere mogelijkheden. Het 

beeldbellen biedt voor zowel medewerkers als cliënten voordelen. Afspraken konden door blijven gaan, waar ze anders geannuleerd moesten worden. Het 

kost minder tijd en biedt mogelijkheden om efficiënt en snel met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast biedt het mogelijkheden om cliënten die verder weg 

wonen toch te behandelen.  

 

Bouwen aan de Buiten Middenweg 

In 2020 is de sloop en vervolgens de bouw aan de Buiten Middenweg gestart,  

hier zullen behandelruimtes komen zoals een ruimte voor  

de psychomotorisch therapeut, muziektherapeut  

en beelden therapeut.  

Tevens zal hier een trainings- en vergaderruimte komen.  

 

Kwaliteit en preventie 

Als organisatie zijn we vol op in ontwikkeling en willen we 

werken aan continue verbetering. In 2020 hebben we  

een werkgroep genaamd ‘’K&P’’ opgericht.  



In deze werkgroep namen Janieke, Natalie, Ingrid, Inge en Judith deel. K&P staat voor kwaliteit en preventie en heeft zich bezig gehouden met processen, 

protocollen en de RI&E. Janieke heeft een training tot preventiemedewerker afgerond en Natalie tot interne auditor. We hebben regelmatig overleg gehad 

over de kwaliteit van ons werk en hoe we dit kunnen verbeteren. Door kritisch met elkaar te blijven kijken, worden we als organisatie sterker. Hierdoor kunnen 

we de cliënten beter begeleiden en wordt het werk plezieriger. 

 

In 2020 hebben we bewezen dat we voldoen aan de eisen voor de ISO 9001. Trigade bedrijfscertificering uit Staphorst heeft ons hierbij ondersteund en heeft 

samen met ons gekeken hoe we ons kwaliteitssysteem kunnen inrichten. 

 

Keurmerk meldcode 

Kindermishandeling en huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor. De meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de 

hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende 

hulp kan worden ingezet. 

 

In 2020 hebben wij het keurmerk meldcode verdiend. Wij hebben ons protocol bij het LVAK laten toetsen en 

hebben tevens trainingen gedaan omtrent de meldcode.  

 

Virtual Reality Exposure Therapie 

In 2020 zijn we gestart met een innovatieve behandel methode, Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) van Moovd. Deze vorm van behandeling brengt alle 

exposure-oefeningen uit de buitenwereld naar de therapiekamer, veilig en controleerbaar. Met het VRET platform van Moovd hebben we een groot aanbod aan 

digitale therapieën binnen handbereik, die een levensechte beleving en maximale confrontatie garanderen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten hierdoor in korte tijd 

grote stappen voorwaarts kunnen zetten in hun behandeltraject.  

 

VRET maakt het zoeken naar stressvolle situaties overbodig en is bijzonder effectief. Ook bij cliënten waar imaginaire exposure en exposure in vivo niet snel 

genoeg lukt. Een confrontatie via de VR bril is namelijk nieuw voor vermijders, waardoor ze hun normale afweer niet kunnen inzetten. De methode biedt de 

mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad aan te passen. In combinatie met de begeleiding die de therapeut biedt, verlaagt dit voor veel cliënten de drempel om de 

behandeling aan te gaan. 

 



De realistische nabootsingen bereiden de cliënt beter voor op de werkelijkheid, waardoor er minder terugval is. Experts bevestigen dat therapeuten met VRET 

sneller tot de kern van het trauma komen, waardoor de therapie efficiënter en effectiever is. 

 

Zorgadministratie in Zilliz 

In 2020 zijn we voor de cliënten van begeleiding en wonen gaan werken met ZilliZ. ZilliZ is een software programma voor de zorg administratie. Het systeem 

biedt veel mogelijkheden, zoals het schrijven van rapportages, het vastleggen van de zorgovereenkomst en een online cliëntendossier met zorgplannen, 

evaluaties etc. Daarnaast wordt ook het personeelsdossier bijgehouden in Zilliz. 

 

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) 

In 2020 is Medprevent langs geweest om de RI&E uit te voeren.  

Op bais van het bezoek zijn de prioriteiten vastgesteld in een plan van aanpak. De actiepunten voortkomend uit de RI&E hebben we met K&P opgepakt en 

uitgevoerd.  

 

Online modules 

In 2020 zijn er een aantal nieuwe online modules van therapieland bij gekomen. In de trainingen worden concrete tools aangeboden die helpen in het omgaan 

met lastige gedachten, gevoelens en situaties waar de aanwezigheid van het coronavirus mee geworsteld wordt. 

 

SKJ geaccrediteerde trainingen 

In 2020 hebben we een tweetal trainingen laten accrediteren bij het SKJ, namelijk: suïcidepreventie en werken met het vlaggensysteem.  

 

Suïcidepreventie 

Iedereen denkt wel eens aan de dood, bijvoorbeeld wanneer iemand is overleden of als iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder 

geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders. Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. 

Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.  

 

In deze training leren jeugdprofessionals in gesprek te gaan met cliënten die denken aan zelfdoding. Zij leren suïcide bespreekbaar te maken, wanhoop en 

gedachten aan zelfdoding te herkennen en suïcide durven te benoemen, aandachtig te luisteren en iemand de weg naar hulp te wijzen.  

 



Het  vlaggensysteem 

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen 

en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en 

jongeren te duidelijk en er adequaat op te reageren. In deze training leren professionals de methodiek toe te passen.  

De Ruijtershoeve heeft naast de geaccrediteerde training ook de licentie om te werken met het vlaggensysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vlaggensysteem.nl/training/basistraining?keys=de+ruijtershoeve


Personeel  
 

 

 

 

 

 

 

Personeel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als organisatie blijven we in ontwikkeling en willen we inspelen op vragen vanuit het werkveld. Ons 

personeel groeit met ons mee. In 2020 hebben we een jaar gehad die anders was dan anderen, maar 

ondanks de corona heeft het personeel zich sterk gehouden en hebben zij zich voor de volle honderd 

procent ingezet. Medewerkers hebben meer moeten werken wegens het sluiten van de , hebben 

intensievere zorg geboden en hebben risico’s moeten nemen. De medewerkers voelen sterk dat zij in 

een cruciaal beroep zitten en beschikbaar moeten zijn en blijven voor alle (extra) werkzaamheden. Als 

organisatie zijn we ons personeel hiervoor erg dankbaar. 

 

Streven naar stabiliteit 

Voorheen maakte we veel gebruik van ZZP-ers, met name bij de individuele begeleidingstrajecten en 

de trajecten ‘’terugkeer school’’. Hierdoor waren we als organisatie flexibel, hadden we minder 

risico’s, geen wachtlijsten en konden we snel inspelen op het aanbod van nieuwe cliënten. Aan de 

andere kant zorgde dit soms voor minder verbondenheid tussen het personeel, ZZP-ers komen en gaan 

immers. Doordat we de afgelopen jaren hebben ervaren dat er een blijvende instroom is van 

individuele trajecten en trajecten ‘’terugkeer school’’ hebben we meer eigen personeel aangenomen, 

zodat er gewerkt kon worden aan meer samenwerking en meer verbintenis.  

 

Gekwalificeerd personeel 

In 2019 is ons praktijkprogramma voor registratie jeugd- en gezinsprofessional geaccrediteerd. Met dit 

praktijkprogramma toetst de Ruijtershoeve of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om 

verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Het praktijkprogramma is een 

maatwerktraject, waarin medewerkers scholing en intervisie hebben gehad. Zo hebben zij o.a. de 

scholing beroepscode en tuchtrecht gehad, suïcidepreventie en werken met het vlaggensysteem. Het 

programma duurt 6 tot 12 maanden en in 2020 hebben meerdere medewerkers het programma 

afgerond.  

 



 

Volwassenen behandeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jongeren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Voor 2021 hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waar we verder mee aan de slag willen. 

 

Alle dossiers in Zilliz 

In 2020 zijn we gestart met Zilliz, wat betekend dat dit jaar in het teken stond van dossiers overzetten en wegwijs worden in het nieuwe systeem. In 2021 

hopen we alle cliënten en personeelsdossiers op orde te hebben. Zodat we de cliënten en personeelsdossiers allemaal inzichtelijk hebben. 

 

Processen en protocollen 

In 2020 hebben we veel processen en protocollen inzichtelijk gemaakt met de werkgroep ‘’kwaliteit en preventie’’ én zijn we gestart met een nieuw systeem, 

ZilliZ. Het is belangrijk dat medewerkers kennis hebben van de geldende protocollen en processen en deze informatie uit kunnen dragen. Het is belangrijk dat 

zij weten waar zij de informatie kunnen vinden, zodat zij dit (indien nodig) op kunnen zoeken.  

 

Medewerkers en teams laten groeien 

Als jongere organisatie zijn we voortdurend in ontwikkeling. We gaan uit van de mogelijkheden en vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen 

en aan hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling kunnen werken. Medewerkers geven aan behoefte te hebben zichzelf en het team verder te 

ontwikkelen en meer zicht te krijgen op hun eigen en elkaars kwaliteiten. Een sterk team die goed met elkaar samen werkt, zal de begeleiding ten goede 

komen. De verwachting is dat doormiddel van doelgericht, coachend leidinggeven de teams uiteindelijk zelfsturend kunnen functioneren. 

 

Meer ruimte voor begeleiding en behandeling 

Als organisatie willen wij ons onderscheiden van anderen, door kleinschalige en kwalitatief goede zorg te bieden. Volgend jaar wordt de nieuwe 

behandellocatie op de dagbesteding geopend en hierdoor ontstaan meer mogelijkheden op het gebied van begeleiding en behandeling.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


