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was een markante man die een aantal 
mooie jaren heeft gehad bij Oranjeborg. 
Zijn afscheid is mede door het niet hebben 
van familie en de geldende corona-
maatregelen respectvol in kleine kring 
gehouden.

De tendens binnen de zorg is dat er weinig 
of geen personeel te vinden is. Schaarste 
zorgt voor grote druk op de zorg. Ook 
Oranjeborg heeft hier in beperkte mate 
last van. Daar waar wij een aantal jaren 
geleden voldoende reacties kregen op een 
vacature, zijn de reacties nu beperkt. Via 
onze eigen Oranjeborg Academy weten 
wij veel zij-instromers aan ons te binden, 
maar het is een constante zoektocht om 
de balans tussen opgeleide weknemers 
en werknemers in opleiding te behouden. 
Dit jaar volgen vijftien medewerkers onze 
eigen opleiding. Hier ben ik bijzonder 
trots op, mede omdat wij als Oranjeborg 
het signaal van schaarste tijdig hebben 
herkend.

De samenwerking tussen Oranjeborg en 
het zorgkantoor verloopt uitstekend. Daar 
waar nodig weten wij elkaar te vinden. 
Soms denk ik even terug aan de tijd dat 
wij nog een PGB-instelling waren en dan 
realiseer ik mij hoe tevreden ik ben met de 
huidige leveringsvorm, het Volledig Pakket 
Thuis. 

Eind februari zijn de coronamaatregelen 
opgeheven; eindelijk weer terug naar het 
normaal. Bewoners mogen weer op reis 
naar huis en de activiteiten krijgen weer 
vorm. De dagbesteding wordt weer op de 
locaties gehouden. Wij zien de mensen 
weer en de mensen zien ons weer. 
De vrije tijd krijgt weer vorm. De 
verschillende locaties zien elkaar weer. 

De mensen genieten. 
Ze organiseren  weer 
wandeltochten, voetbal-
wedstrijden, een werkvakantie in 
Spanje, forelvissen en ga  zo maar 
door. Eindelijk mag het weer. 
De onderlinge band lijkt nog sterker.
Al met al weer een bewogen jaar dat 
door corona soms stil leek te staan, 
maar waarin wij ons stevig hebben 
doorontwikkeld en waarin wij als 
Oranjeborg sterker zijn geworden. Alle 
locaties zitten zo goed als vol en ik kijk 
uit naar een nieuwe locatie. 

Die is echter niet zomaar gevonden. Met 
name de oorlog in De Oekraïne zorgt 
ervoor dat de grotere locaties bezet zijn. 
Wij denken dat er na deze narigheid weer 
ruimte komt om verder te groeien, maar 
momenteel geniet ik ook wel even van de 
rust en de routine die deze tijdelijke stop 
op de groei met zich meebrengt.
Op dit moment zijn een journalist, een 
fotograaf en een tekenaar in opdracht van 
mij bezig om te onderzoeken wat nu het 
DNA van Oranjeborg is. Wat onderscheidt 
de zorg van Oranjeborg, wat maakt ons nu 
zo bijzonder? Dit levert prachtige verhalen 
en foto’s op, die de speurtocht kracht bij 
zetten. 

Op vrijdag 18 november houden wij een 
boekpresentatie tijdens ons eerste 
“Oranjeborg Congres” met als titel 
“De zoektocht naar ons DNA”. Hier 
verheug ik mij nu al op.

Henk Stokvis, directeur 
Oranjeborg.

___

Alweer een jaar voorbij. Het was eind juni 2021 toen kwaliteitscoördinatoren Dieke 
en Margriet de volgende regel op Insite (ons communicatiesysteem met de gehele 
organisatie) zetten:  

"Dag collega's, afgelopen twee dagen is 
Arthur Verhagen bij Oranjeborg geweest 
voor de HKZ-audit. Met trots en veel 
dank aan het locatiemanagement van 
Havelte en Loenen en de frontoffice 
kunnen we melden dat we wederom goed 
door de audit zijn gekomen en er geen 
tekortkomingen zijn geconstateerd. Arthur 
was wederom enthousiast over Oranjeborg 
en onze - soms wat eigenwijze - manier van 
werken. Hij ziet hoeveel enthousiasme er is 
in de zorg voor de mannen en als het nodig 
is om een stapje harder te werken voor 
goede zorg, dan doen we dat."

Dit doet mij goed. Door de jaren heen zie ik 
de (HKZ-)audits met vertrouwen tegemoet. 
De organisatie is er klaar voor. Ik merk dat 
de vele uren die wij steken in het continu 
verbeteren van de kwaliteit zich uitbetalen. 
Dat wij de interne audits zelf doen, geeft 
vertrouwen. Het is goed te zien en te lezen 
dat er vertrouwen is naar de auditoren. Er 
wordt kritisch gekeken, verbeterpunten 
worden aangegeven en ik zie volledige 
medewerking van de teams. Door de 
jaren heen heb ik gemerkt dat kwaliteit en 
verbetering gezien wordt als een uitdaging 
daar waar het in het verleden verder van 
ons afstond en met name gezien werd als 
een noodzakelijk kwaad.

Het blijft toch een bijzonder jaar waarin 
corona (wederom) veel aandacht heeft 
gevraagd en gekregen. Tijdens de piek 
van de pandemie hebben het management 
en de orthopedagogen iedere ochtend via 
teams overleg gehad over de te nemen 
maatregelen. De lijntjes waren kort en ik 

denk dat wij mede hierdoor de hele grote 
gevaarlijke besmettingen hebben weten te 
beperken. Het is absoluut een compliment 
naar iedere werknemer en bewoner van 
Oranjeborg dat wij deze periodes goed 
hebben doorstaan. 

Tijdens de pandemie is er regelmatig op 
initiatief van de inspectie contact geweest 
tussen de inspectie en mij om elkaar op de 
hoogte te houden van de stand van zaken. 
Ik moet zeggen dat ik dit als zeer plezierig 
heb ervaren. Zonder (voor)oordeel, maar 
betrokken en ondersteunend.

September 2021 was een bijzondere 
maand. Nadat het voor mij al meer dan een 
half jaar duidelijk was dat mijn compagnon 
Frank Fagel er mee wilde stoppen, neemt 
hij eind september definitief afscheid als 
Directeur Externe Zaken van Oranjeborg. 
Frank is als medeoprichter vanaf dag 1 
betrokken geweest bij alle opstart- en 
vervolgperikelen van Oranjeborg. Hij is 
het gezicht van de frontoffice geweest en 
heeft dit overgedragen aan Henry en Mark 
die na het vertrek van Frank het kantoor 
in Biddinghuizen hebben verruild voor 
het kantoor in Meppel. Het vertrek van 
Frank betekent een verandering binnen de 

organisatie. Ik heb bij de RvC aangegeven 
dat ik de komende tijd wil nadenken over 
de invulling van de organisatiestructuur. 
Voorlopig zie ik het niet als een probleem 
om de komende tijd als enige directeur 
Oranjeborg aan te sturen. In de rust 
ga ik in overleg met de RvC en de 
aandeelhouders onderzoeken hoe wij een 
toekomstbestendige organisatie weten 
weg te zetten en te borgen.

De aanloop naar het vertrek van Frank heb 
ik als zeer vervelend ervaren. Wij zaten in 
een onomkeerbaar traject dat ik niet kon 
delen met de medewerkers. Dit botste met 
mijn gevoel van integriteit, maar ik weet 
dat dit niet anders kon. Wat mij betreft was 
het een opluchting toen de handtekening 
gezet was bij de notaris en de aandelen 
waren overgedragen. Vanaf dat moment 
kon ik het delen met de werknemers van 
Oranjeborg. Hier heb ik veel ideeën, begrip 
en energie voor teruggekregen. 

Half september heeft de RvC na acht 
jaar afscheid genomen van Aliene Haar, 
haar functie is overgenomen door Astrid-
Odile de Visser, bestuurder van Interzorg 
Noord-Nederland . Ik zie in haar iemand 
die Oranjeborg naar een hoger niveau kan 
tillen. Zij is een welkome aanvulling binnen 
de toch al zeer bekwame RvC.
Eind november hebben wij een nieuwe 
externe vertrouwenspersoon aangesteld in 
de persoon van Gerard Dijkstra.
Half december heeft vrijwel iedere 
bewoner van Oranjeborg vrijwillig zijn 
boosterprik gekregen. Wij voelen ons wat 
veiliger en hebben besloten de frequentie 
van de ochtendoverleggen te verminderen.
Totaal onverwachts is bewoner Ferdjanali 
Djorai uit Epe in zijn slaap overleden. Djorai 
woonde vanaf 1 januari 2014 in Epe. Het 

Voorwoord
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Met trots kijk ik terug op 
de betrokkenheid van de 
werknemers.



Oranjeborg is in 2008 opgericht door twee initiatiefnemers: Henk Stokvis en Frank Fagel, 
beiden al jaren werkzaam in de gehandicaptenzorg. Ze begonnen het avontuur met 
een handvol vakgenoten uit de zorg; stuk voor stuk mensen met het hart op de goede 
plaats en de drijfveer om mannen op te vangen die tussen wal en schip raakten in de 
samenleving. Ze begonnen met weinig, maar wel met een goed gevoel en een visie 
over hoe het verlenen van zorg aan deze doelgroep volgens hen zou moeten. Inmiddels 
is Oranjeborg een volwaardig zorgbedrijf met 138 bewoners en 120 medewerkers. De 
zorg wordt geleverd op vijf locaties in Havelte, Epe, Biddinghuizen, De Wijk en Loenen. 
Er is een voortdurende wachtlijst en dus ook een doorlopende zoektocht naar nieuwe, 
geschikte Oranjeborglocaties. Uitgegroeid is Oranjeborg dus nog lang niet, maar de 
basisgedachte waarmee het allemaal begon, zal in het DNA van elke (toekomstige) 
locatie terug te vinden zijn.

Missie
Oranjeborg biedt met 24-uurszorg 
ondersteuning aan mannen met 
een zogenoemde dubbel- of 
triplediagnostiek, oftewel de combinatie 
van een verstandelijke beperking, 
psychische problematiek en/of 
verslavingsproblematiek. Oranjeborg 
heeft als missie om zijn bewoners weer 
onderdeel van de maatschappij te laten 
zijn en hun waardigheid te vergroten. We 
helpen onze bewoners het leven zo in 
te richten dat zij de balans terugvinden. 
We nemen hun de draaglast (tijdelijk) uit 
handen, vergroten hun draagkracht en 
werken samen aan succeservaringen. 

Visie
Oranjeborg kenmerkt zich door 
maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Er wordt veel waarde 
gehecht aan een economisch gezonde 
organisatie die haar bewoners weer het 
gevoel geeft dat ze ertoe doen. Dit doen 
we in een ecologische groene setting. 
Oranjeborg streeft ernaar om met zijn 
bewoners maatschappelijk betrokken 
te zijn en iedereen zijn steentje te laten 
bijdragen aan een meer sociale en 

milieuvriendelijke maatschappij. Dit wordt 
grotendeels bereikt door verschillende 
activiteiten en dagbesteding die onderdeel 
zijn van een stevige structuur. Oranjeborg 
biedt hierin zorg op maat en werkt vanuit 
de individuele behoefte van de cliënt. Het 
is de bedoeling dat bewoners (weer) zo 
veel mogelijk regie krijgen over hun eigen 
leven en daardoor een hogere kwaliteit 
van leven ervaren. Bewoners worden niet 
overvraagd en worden benaderd vanuit het 
‘hier en nu’. Het gewone leven wordt waar 
mogelijk hersteld door het organiseren van 
rust, reinheid en regelmaat. Alle facetten 
van de organisatiestructuur zijn doordacht 
maar eenvoudig, en moeten leiden tot 
optimale zorg.

Doelgroep
De zorg van Oranjeborg is gericht op 
volwassen mannen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB), veelal 
in combinatie met psychische en/of 
verslavingsproblematiek, de zogenoemde 
dubbele of triple diagnose. Deze mannen 
zijn door de complexiteit van de huidige 
samenleving vastgelopen en aan de rand 
van de maatschappij beland. Vaak is de 
verstandelijke beperking (te) laat erkend, 

waardoor de problematiek zich heeft 
verspreid over meerdere leefgebieden.

Veelal is sprake van een disharmonisch 
profiel: er zijn significante verschillen te 
onderscheiden tussen de cognitie van 
een cliënt en zijn sociaal-emotionele 
functioneren. De term ‘licht’ loopt daarom 
vaak niet synchroon met de aard en ernst 
van de problematiek. Moonen (2010), 
een vooraanstaande deskundige op het 
gebied van LVB, pretendeert daarom al 
langer om de term ‘licht verstandelijke 
beperking’ te vervangen door het begrip 
‘(sociaal) kwetsbare mensen met beperkte 
cognitieve vaardigheden’. In de classificatie 
van de verstandelijke beperking neemt het 
belang van het intelligentiecriterium dan 
ook af (American Psychiatric Association, 
2014) en richt men zich meer op het 
adaptieve vermogen. Beperkingen in 
het adaptieve vermogen vergroten de 
kwetsbaarheid van deze doelgroep en het 
belang van daarop aansluitende zorg. 

Om bij Oranjeborg te kunnen wonen 
is motivatie van essentieel belang. 
Vrijwillige opname is de basis voor een 
goede samenwerking, zelfs wanneer 
hier een voorwaardelijk kader achter 
zit vanuit justitie. Alle bewoners zijn 
klaar om hun traject voort te zetten in 
een begeleidingssetting waar acute 
behandeling niet noodzakelijk is. Dit 
betekent dat er geen sprake is van 
een inbewaringstelling (IBS), dat er 
geen afkickproces gaande is en dat 
psychiatrische stoornissen onder 
behandeling zijn van een psychiater.

Over Oranjeborg

Kom ‘ns 
dichterbij 

“Ik kom hier 
niets tekort.”
Cliënt in het cliënttevredenheids - 
onderzoek 2021
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Setting
De locaties van Oranjeborg zijn 
veelal landelijk gelegen in een 
prikkelarme omgeving en hebben 
goede woon- en werkvoorzieningen. 
De relatief grote afstand tot een 
grote stad leidt voor bewoners tot 
een noodzakelijke bescherming 
tegen diverse verleidingen, zoals 
coffeeshops of uitgaansgelegenheden. 
De ruimtelijke indeling van het terrein 
biedt mogelijkheden voor het realiseren 
van geschikte dagbesteding. Deze 
dagbesteding is een noodzakelijke factor 
in het aanbrengen van de dagelijkse 
structuur. In de gebouwen op het terrein 
is aandacht voor de huiselijke sfeer 
waarbinnen bewoners zich moeten 
kunnen thuis voelen. De cliënt moet zich 
welkom voelen. Zo heeft Oranjeborg 
geen hoge muren en zware deuren, 
maar een open terrein waarbij de entree 
toegankelijk is. Er zijn geen kille muren 
met de uitstraling van een oude kliniek, 
maar muren die behangen zijn met foto’s 
van de bewoners en hun persoonlijke 
overwinningen. Iedere cliënt heeft zijn 
eigen kamer die hij mag inrichten naar 
eigen smaak en mogelijkheden. De 
gezamenlijke ruimten en het buitenterrein 
bieden mogelijkheden tot recreatie. Ook is 
op veel locaties een fitnessruimte en een 
winkeltje, die aansluiten op de secundaire 
levensbehoeften van de cliënt.  

Methodiek; doordachte eenvoud, 
optimale zorg! 
Het is niet gemakkelijk om de eenvoud in 
de aanpak van Oranjeborg te beschrijven. 
Het is voor Oranjeborg een uitdaging 
om eenvoud leidend te laten zijn in 
de begeleiding van de bewoners, in 
de bedrijfsvoering en in het contact 
met de familieleden en ketenpartners. 
De complexiteit van het landelijke 
zorgstelsel maakt dat organisaties 

verstrikt raken in een toename van 
nieuwe protocollen, commissies of 
managementlagen. Oranjeborg investeert 
enorm in deskundigheidsbevordering 
en verbetermaatregelen, maar blijft 
daarbij kritisch in de afweging of deze ten 
goede komen aan de directe zorg aan 
de bewoners. Een situatie van volledig 
uitgekristalliseerde oplossingen met veel 
deskundigen betekent niet automatisch 
een kwaliteitsimpuls. Oranjeborg tracht 
daarom in oplossingen te denken die 
doordacht maar eenvoudig zijn, en die 
leiden tot optimale zorg.

Oranjeborg biedt bewoners veiligheid, 
geborgenheid en waardering voor hen als 
mens. De uitgangspunten rust, regelmaat, 
respect en individuele ruimte vormen 
een solide basis voor de methodiek van 
Oranjeborg. Er is respect voor elkaar en 
voor ieders individuele verschillen. Een 
duidelijke structuur in een prikkelarme en 
middelenvrije omgeving moet zorgen voor 
een prettige thuisbasis.

Zowel in de dagbesteding als in het 
woonverblijf mogen de bewoners zijn 
wie ze zijn. Ze worden niet overvraagd 
en ze worden benaderd vanuit het 'hier 
en nu'. Elke dag is weer een nieuwe 
dag, waarin bewoners en begeleiders 

samen optrekken, ongeacht hoelang 
het traject duurt. Oranjeborg stimuleert 
de ontwikkeling, maar is ook realistisch 
wanneer stabilisatie het maximaal haalbare 
is. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de gehanteerde methodiek en werkwijze 
wordt verwezen naar de Oranjeborg 
Methodiek (Brackenie-Boxem, Breukink, 
& Veldman, 2018. Deze kan worden 
opgevraagd bij Oranjeborg). 

Kwaliteit
Oranjeborg streeft naar het verhogen 
van de tevredenheid van zijn bewoners, 
medewerkers, ketenpartners en financiers. 
Samen met zowel interne als externe 
partners worden periodieke evaluaties 
georganiseerd om de kwaliteit van het 
zorgproces te bewaken. De organisatie 
heeft twee kwaliteitsfunctionarissen 
in dienst, maakt gebruik van een 
kwaliteitssysteem en stelt daarvoor 
voldoende middelen beschikbaar. Twee 
keer per jaar worden de doelstellingen 
geëvalueerd aan de hand van de meet- 
en bewaakgegevens. Oranjeborg is 
HKZ-gecertificeerd en in dat kader vindt 
er jaarlijks een interne en een externe 
audit plaats. Het hoofdkantoor in Meppel 
heeft een volwaardige backoffice die de 
organisatorische en administratieve taken 
voor zijn rekening neemt. De kwaliteit 
van de administratieve organisatie en 
interne beheersing, de getrouwheid van 
de jaarrekening en de verantwoordingen 
richting zorgkantoor en justitie worden 
gecontroleerd door onze externe 
accountant die daarbij jaarlijks een 
(goedkeurende) controleverklaring afgeeft. 

Oranjeborg denkt 
mee met mij en 
kijken naar de 
mogelijkheden.
Cliënt in het cliënttevredenheids-
 onderzoek 2021



___

Helaas startte het jaar 2021 voor Oranjeborg, net als voor de rest van Nederland, met 
bijzondere maatregelen rondom COVID-19. In het kwaliteitsrapport van 2020 schreef 
Oranjeborg het volgende over de nieuwe situatie: “Nog niet eerder hadden we te maken 
gehad met zo’n bijzondere situatie en in allerijl moest er worden geschakeld. Een deel van 
de bewoners bij Oranjeborg behoort tot de risicogroep, vanwege diabetes, longziekten of 
andere oorzaken. Dat Oranjeborg de bewoners wilde beschermen tegen een besmetting 
stond als een paal boven water. Maar hoe konden we daar met elkaar voor zorgen, 
terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van zorg in acht moesten blijven houden. Dit was een 
ingewikkelde opgave, die we zo goed als mogelijk getracht hebben uit te voeren.”  

Waar COVID-19 in 2020 voor een geheel 
nieuwe situatie zorgde, was Oranjeborg 
er in 2021 al beter op ingesteld. De 
wekelijkse, en in tijden van lockdown 
zelfs dagelijkse, overleggen tussen 
de managementteams waren in 2020 
al opgestart en verliepen goed. Door 
meer bekendheid over het virus en de 
maatregelen die nodig waren, maar 
zeker ook over de gevolgen van kwaliteit 
van leven die dit met zich meebracht, 
werd er opnieuw gekeken naar de in te 
zetten maatregelen.. In 2020 ging een 
gehele locatie nog in lockdown bij een 
COVID-19 besmetting, waarbij van alle 
bewoners werd verwacht dat zij op hun 
kamer bleven. In 2021 is dit niet meer 
gedaan. Indien sprake was van klachten 
en/of een besmetting werd alleen de 
desbetreffende bewoner in isolatie 
gezet. Daarnaast werd ook bezoek aan 
de locatie eerder toegestaan, gezien 
dit voor de bewoners een waardevolle 
toevoeging is voor hun welzijn. De wettelijk 
vertegenwoordiger schoof, waar mogelijk, 
aan bij de handelingsplangesprekken. 
Andere organisaties gaven soms aan dat 
fysieke aanwezigheid door hen niet werd 
toegestaan. Wanneer mogelijk werd fysiek 
overlegd. Wanneer dit niet mogelijk was, 
waren we goed ingesteld op het online 
aansluiten bij een overleg. COVID-19 had 
dus ook in 2021 een weerslag op zowel 

de bewoners als op het personeel van 
Oranjeborg. Toch heeft Oranjeborg met 
alle locaties geprobeerd er het beste van 
te maken. Waar mogelijk ondernamen we 
leuke activiteiten met elkaar. 

Locatie activiteiten 
Een zo gewoon mogelijk leven. Dat bestaat 
uit wonen en dagbesteding, maar zeker 
ook uit het doen van ondernemende en 
leuke activiteiten. Ondanks dat tijdens een 
groot deel van 2021 rekening gehouden 
moest worden met bijzondere maatregelen 
vanwege COVID-19, zijn er op elke locatie 
activiteiten georganiseerd. Op vakantie 
gaan in zowel binnen- als buitenland, 
Koningsspelen, zeevissen, stadswandeling, 
een eigen vlooienmarkt en dan zijn een 
hoop activiteiten nog niet genoemd.

Het jaar 2021
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Voetbaltoernooi
Twee keer per jaar wordt het Oranjeborg 
voetbaltoernooi georganiseerd. Alle 
locaties strijden om de winst op het 
toernooi en om de penaltybokaal. In 2020 
moest het toernooi twee keer worden 
geannuleerd en ook in mei 2021 kon het 
toernooi niet doorgaan. Groot feest toen 
het toernooi in september 2021 wel weer 
gehouden kon worden. Voetballers en 
supporters van alle locaties reisden weer af 
naar SV ’t Harde voor een mooie dag. Maar 
niet alleen de voetballers en supporters 
waren bewoners van Oranjeborg. Ook in 
de catering was er hulp van een bewoner 
en zelfs de muzikale omlijsting werd 
verzorgd door onze eigen bewoners. 

Mud Masters
Jaarlijks vindt het evenement Mud Masters 
plaats op het naastgelegen terrein van 
locatie Oranjeborg Biddinghuizen. Elk jaar 
helpen die bewoners van Biddinghuizen 
de organisatie van Mud Masters met het 
opbouwen van hindernissen. En naast 
het opbouwen wordt de hindernisbaan 
dan ook volbracht door een aantal 
bewoners en begeleiders. Na een jaar 
te hebben overgeslagen vanwege 
COVID-19, was Oranjeborg dit jaar weer 
van de partij en hebben bewoners, 
begeleiders en managementteamleden 
vanuit verschillende locaties succesvol 
deelgenomen. Iedereen heeft op zijn 
manier en op eigen tempo het parcours 
volbracht. 
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Ontwikkelingen Oranjeborg
Naast de dagelijkse zorg die geleverd 
wordt aan bijna 140 bewoners, vonden 
er meerdere ontwikkelingen plaats 
binnen Oranjeborg. Hierbij wordt continu 
getracht de zorg binnen Oranjeborg te 
optimaliseren en de kwaliteit te verbeteren, 
zowel in de dagelijkse zorg aan de 
bewoners als achter de schermen. 

Nieuwe commissaris
Op vrijdag 17 september 2021 heeft 
Oranjeborg afscheid genomen van Aliene 
Haar als commissaris van Oranjeborg. Zij 
heeft gedurende acht jaar een belangrijke 
rol vervuld in de groei van Oranjeborg. 
Tijdens haar laatste vergadering is afscheid 
genomen van Aliene Haar en is zij, namens 
Oranjeborg, hartelijk bedankt voor haar 
inzet en visie. Op diezelfde dag waren ook 
alle vertegenwoordigers van de cliëntraden 
aanwezig op het hoofdkantoor in Meppel. 
De vertegenwoordigers van de cliëntraden 
hebben kennisgemaakt met Astrid de 
Visser. Zij is in september 2021 gestart 
als commissaris bij Oranjeborg nadat alle 
vertegenwoordigers van de cliëntraden 
hadden ingestemd met haar komst. 

Oranjeborg Academy & MMZ-4 
scholing
Oranjeborg heeft deskundigheids-
bevordering van haar medewerkers hoog 
in het vaandel staan. Binnen Oranjeborg 
wordt de opleiding Maatschappelijke 
Zorg niveau 4 Persoonlijk Begeleider 
Specifieke Doelgroepen aangeboden 
aan zij-instromers. Begeleiders vanuit 
verschillende vakgebieden zonder 
zorgachtergrond gaan aan de slag als 
assistent-groepsleiders en krijgen van 
Oranjeborg een theoretisch passende 
interne opleiding aangeboden. Al 
vanaf de start in 2015 zijn tientallen 
studenten afgestudeerd en werkzaam als 
groepsleider. Oranjeborg werkt samen 
met OPPstap en Vindezin (Harry Veldman) 
en hierdoor behalen de studenten bij het 

afstuderen een erkend diploma. Ook in 
2021 zijn medewerkers geslaagd voor de 
opleiding. Ondanks dat we door de COVID-
19-maatregelen geen feest konden geven 
zoals we dat eerder gewend waren, vond 
er een feestelijke uitreiking plaats. In eerste 
instantie werd de opleiding aangeboden 
op niveau 4. Toch is gebleken dat voor een 
enkeling niveau 4 te hoog gegrepen is. Om 
te zorgen dat de medewerkers toch een 
zorgdiploma kunnen behalen, is gekozen 
om de opleiding te splitsen, waardoor 
het nu ook mogelijk is om een niveau 
3-diploma te behalen. 

Klinische lessen
Naast de MMZ-4 opleiding biedt 
Oranjeborg klinische lessen aan. 
Tijdens deze lessen werd, per locatie, 
een onderwerp behandeld waarbij 
ziektebeelden aan bod kwamen en is 
ingegaan op de Wet zorg en dwang. De 
klinische lessen werden als waardevol 
ervaren door de medewerkers. Toch is 
gebleken dat er te weinig tijd was om echt 
de diepte in te gaan. Hierdoor is in 2021 
de ‘Oranjeborg Academy’ ontwikkeld, het 
platform dat medewerkers gaan gebruiken 
voor deskundigheidsbevordering. Zo 
kunnen medewerkers kiezen om aan te 
sluiten bij een onderwerp dat hen echt 
interesseert. Daarnaast duren de klinische 
lessen langer, waardoor er meer tijd is om 
inhoudelijk op de stof in te gaan. Waar 
nodig worden de lessen verdeeld over 
twee middagen. Op het platform worden 
ook kant-en-klare modules aangeboden 
voor medewerkers. Deze modules hebben 
een landelijke erkenning. In het najaar van 
2021 is het platform van de Oranjeborg 
Academy gelanceerd. Vanwege de COVID-
19-maatregelen was het in het najaar van 
2021 nog niet mogelijk om de klinische 
lessen in de nieuwe vorm te verzorgen, 
dus dit is verschoven naar 2022. Alle 
medewerkers en managementteams zijn 
in 2021 wel ingelicht over de start van de 
Oranjeborg Academy en de reacties zijn 

tot op heden positief. De verwachting 
is dat de Oranjeborg Academy in 2022 
daadwerkelijk van start gaat en verder 
ontwikkeld zal worden, gecoördineerd door 
de opleidingscoördinator van Oranjeborg 
Sytske Zaalberg. 

Forensische leerlijn 
Oranjeborg biedt ook zorg aan mannen 
met een justitiële titel. Oranjeborg is 
sterk in het begeleiden van mannen 
met een lichte verstandelijke beperking, 
veelal in combinatie met psychiatrische 
problematiek. Deze mannen zijn door de 
complexiteit van de huidige samenleving 
vastgelopen en aan de rand van de 
maatschappij beland. Dit is ook het geval 
bij veel bewoners binnen Oranjeborg 
die forensische zorg ontvangen. De 
maatschappelijke teloorgang heeft bij 
deze mannen geresulteerd in aanrakingen 
met politie en justitie. Daarom wordt 
binnen Oranjeborg de nadruk gelegd op 
begeleiding vanuit de (lichte) verstandelijke 
beperking en niet zozeer vanuit de 
forensische kant. In 2020 is tijdens het 
contractmanagementgesprek met justitie 
gebleken dat Oranjeborg niet voldeed 
aan de eisen die justitie stelt aan scholing 
op het gebied van forensische scherpte. 
In 2020 is er daarom een opleidingsplan 
opgesteld door de opleidingscoördinator. 
Dit heeft ertoe geleid dat alle medewerkers 
binnen Oranjeborg in 2021 meerdere 
modules van de forensische leerlijn (www.
forensischeleerlijn.nl) hebben gevolgd. 

Pilot behandeling 
Oranjeborg biedt zorg aan bewoners 
binnen een vrijwillig kader. Daarnaast is 
het van belang dat de bewoners klaar 
zijn om hun traject voort te zetten in 
een begeleidingssetting waar acute 
behandeling niet noodzakelijk is. Dit 
betekent dan ook dat we zorg omtrent 
wonen en dagbesteding bieden en 
geen behandeling. Toch komt het voor 
dat sommige bewoners net wat meer 
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(behandeling) nodig hebben. In 2021 
is Oranjeborg in samenwerking met 
het zorgkantoor een pilot behandeling 
gestart. In het verleden werd hiervoor 
de samenwerking opgezocht met 
de vrijgevestigde psychiater en een 
orthopedagoog-generalist die in dienst 
was van de psychiater. In deze casussen 
ging het om ondersteunende gesprekken, 
al dan niet vanuit een geprotocolleerde 
behandeling. Met het zorgkantoor is 
overlegd dat Oranjeborg in staat is deze 
gesprekken zelf te voeren en dat dit voor 
de bewoners ook prettiger kan zijn, omdat 
de eigen orthopedagoog bekend is. In 
2021 is met deze pilot gestart. Voor de 
bewoners die ondersteunende gesprekken 
nodig hebben wordt een individueel 
plan voorgelegd aan het zorgkantoor. 
Na akkoord van het zorgkantoor kan dit 
worden uitgevoerd en gedeclareerd. In het 
verleden werd dit in sommige casussen 
al gedaan door de eigen orthopedagoog, 
echter wordt dit nu geformaliseerd. In 
2021 is door de orthopedagoog-generalist 
(in opleiding) van Oranjeborg bij twee 
bewoners een individueel behandeltraject 
opgestart. Een andere orthopedagoog 
is bij een bewoner een individueel 
behandeltraject opgestart. Tot op heden 
is Oranjeborg positief over deze pilot. In 
2022 zal deze pilot met het zorgkantoor 
worden geëvalueerd en mogelijk 
voortgezet. 

Calamiteitenonderzoek
In mei 2021 heeft de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een 
bezoek gebracht aan Oranjeborg, locatie 
Havelte. Aanleiding voor het bezoek was 
een tweetal meldingen over valincidenten 
binnen de organisatie. De inspectie 
oordeelde bij beide meldingen dat het 
aangeleverde onderzoek onvoldoende 
was. Het doel van het bezoek was om 
Oranjeborg handvatten te geven om de 
kwaliteit van onderzoek te verbeteren. In 
de terugkoppeling meldde de IGJ dat de 

inspectie een organisatie trof die bewust 
met haar bewoners en de zorgvraag 
meegroeit. Tegelijkertijd is Oranjeborg in 
ontwikkeling voor wat betreft het leren 
van interne incidenten. De inspectie 
verwacht van de zorgaanbieder dat 
deze zelf onderzoek verricht volgens 
een beproefde methode en volgens 
de eisen die de inspectie aan dergelijk 
onderzoek stelt. Het uitgangspunt hierbij 
is dat een eigen onderzoek het meeste 
bijdraagt aan het leervermogen van de 
organisatie, waardoor de kans op herhaling 
van incidenten verkleind wordt. In het 
meldingsonderzoek kijkt de inspectie 
vooral naar de wijze waarop het onderzoek 
is uitgevoerd en naar de kwaliteit van 
het onderzoeksproces. Naar aanleiding 
van het bezoek van de inspectie heeft 
Oranjeborg het beleid omtrent het doen 
van calamiteitenonderzoek vernieuwd. 
Daarnaast is gezocht naar een aanbieder 
die medewerkers kan scholen in het 
doen van PRISMA-onderzoek. Deze is 
gevonden en begin 2022 zal het gehele 
managementteam van Oranjeborg 
geschoold worden in het doen van 
onderzoek volgens de PRISMA-methode. 

HKZ-audit 2021
Op 21 en 22 juni 2021 vond de jaarlijkse 
HKZ-audit binnen Oranjeborg plaats. De 
auditor was enthousiast over Oranjeborg 
en de soms - ietwat eigenwijze - manier 
van werken. Hij zag hoeveel enthousiasme 
er is in de zorg voor de mannen en dat een 
stapje extra wordt gezet voor goede zorg 
als dat nodig is. Tijdens de audit kwam een 
aantal sterke punten van de organisatie 
naar voren. Zo vindt er op sommige 
locaties een tussentijdse evaluatie van 
de handelingsplannen plaats. Op locatie 
Havelte is hard gewerkt om het gebouw 
aan te passen aan de zorgbehoeften 
van de bewoners. Voor een kleine groep 
ouder wordende bewoners is een aparte 
ruimte ingericht die voor meer rust zorgt. 
Ook is er een zorgbadkamer gerealiseerd. 

Het duaal leiderschap wordt genoemd 
als succesfactor, met name de goede 
balans tussen elkaars taken/rollen kennen 
en elkaar gunnen dat ook op elkaars 
taakgebied meegekeken kan worden. Ook 
de korte lijnen, snel en flexibel kunnen 
inspelen op wat een cliënt nodig heeft, 
wordt gezien als sterk punt. De frontoffice 
kent zijn netwerk en heeft snelle en korte 
lijnen waardoor er geen lang proces is dat 
vertraging oplevert bij het plaatsen van 
een cliënt. Als laatst punt werd benoemd 
dat het IGJ-bezoek in 2021 goede input 
heeft gegeven voor het doen van een 
verbeterslag rondom calamiteiten én dat 
deze aanbevelingen door Oranjeborg 
direct zijn opgepakt. 

Er werden tijdens de audit, die plaatsvond 
op de locaties Havelte, Loenen en bij 
de frontoffice, geen tekortkomingen 
geconstateerd. Wel werd een aantal 
observaties en tips meegegeven. Eén 
van de observaties was dat de jaarlijkse 
medicatiereview binnen de locaties niet 
door was gegaan vanwege de bijzondere 
maatregelen rondom COVID-19. Daarnaast 
is gebleken dat de temperatuurregistratie 
van de medicatiekoelkast niet op orde 
was. Beide punten zijn door de locaties 
opgepakt. Eén van de tips van de auditor 
was om de orthopedagoog meer te 
betrekken bij het intakeproces. De andere 
tip was om een medicatieretourbox aan 
te vragen bij de apotheek. Dat laatste 
is op veel locaties dan ook gedaan. 
Gezien de directeur externe zaken vanaf 
oktober 2021 niet meer werkzaam is bij 
Oranjeborg, heeft er ook een verandering 
plaatsgevonden binnen de frontoffice. In 
2022 zal opnieuw gekeken worden naar 
het proces van aanmeldingen en instroom. 
In dit proces zal ook gekeken worden naar 
de betrokkenheid van de orthopedagoog. 
In 2021 is al wel een start gemaakt met 
meer samenwerking tussen de frontoffice 
en de orthopedagogen. 
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Aanmelding & intake
De aanmelding van een nieuwe cliënt komt 
binnen bij de frontoffice van Oranjeborg. 
Oranjeborg hecht er waarde aan om snel 
te reageren op een aanmelding. Door 
de meegezonden rapportage en een 
telefonisch consult wordt een beeld van de 
cliënt gevormd, waarna wordt afgewogen 
of deze past bij de zorgverlening van 
Oranjeborg. Om toekomstige bewoners snel 
een plek te kunnen bieden, stelt Oranjeborg 
zich tijdens de intakeprocedure flexibel 
en outreachend op. De frontoffice kiest er 
regelmatig voor om de potentiële cliënt te 
bezoeken op zijn huidige verblijfslocatie. 
Hierdoor kan snel gehandeld worden en is 
direct duidelijk of de aanmelding passend 
is of niet. De bewoners van Oranjeborg 
hebben baat bij deze duidelijkheid. 
Oranjeborg vindt het noodzakelijk dat 
een potentiële cliënt daadwerkelijk 
gezien wordt gedurende de intake. De 
beeldvorming tijdens het intakeproces is 
daarom ook van doorslaggevende aard 
bij het wel of niet opnemen van een cliënt. 
Ondersteunend aan deze beeldvorming 
wordt zorginhoudelijk gekeken naar het 
dossier. Zo ontstaat een weloverwogen 
besluit, waarbij Oranjeborg beoordeelt of 
de organisatie kan voorzien in de hulpvraag 
van de cliënt.

Na een positief besluit bereiden de 
locatiemanager en orthopedagoog 
de locatie voor op de opname van 

de cliënt. Tijdens deze voorbereiding 
verzorgt de frontoffice de praktische 
zaken. De orthopedagoog stelt een 
bejegeningsplan op voor de eerste weken. 
De daadwerkelijke opnamedag wordt bij 
voorkeur aan het begin van een week 
gepland, zodat de cliënt meteen kan 
deelnemen en wennen aan de dagelijkse 
structuur. 

Vanwege het groeiende aantal 
aanmeldingen is Oranjeborg genoodzaakt 
om met een wachtlijst te werken. Hierbij 
wordt per cliënt gekeken naar de urgentie 
tot opname. Indien de urgentie van 
een toekomstige cliënt dermate hoog 
is dat er risico is op maatschappelijke 
teloorgang, kan Oranjeborg besluiten zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
nemen door deze persoon hoger op de 
wachtlijst te plaatsen. 

Verblijf
De eerste zes weken van het verblijf 
bij Oranjeborg staan in het teken van 
kennismaken en stabiliseren. Om dit 
mogelijk te maken wordt de cliënt zo min 
mogelijk blootgesteld aan de prikkels 
en verleidingen uit de maatschappij. 
Daarom worden verlofdagen pas 
vormgegeven na de eerste bespreking 
van het handelingsplan (uitzonderingen 
daargelaten). Om een structureel en 
protectief verlof in te kaderen, is het de 
intentie van Oranjeborg om de cliënt 

te ondersteunen gedurende het eerste 
bezoek aan zijn netwerk. De persoonlijk 
begeleider gaat mee tijdens dit bezoek 
en kan zodoende een indruk krijgen van 
het netwerk en de geschiktheid van het 
verlofadres. Dit vergroot de slagingskans 
voor constructief contact met een 
ondersteunend netwerk.

De bewoners nemen vanaf de eerste 
verblijfsdag deel aan de dagbesteding. 
De begeleiders en de orthopedagoog 
observeren de cliënt en maken een 
inschatting van zijn mogelijkheden, 
beperkingen en behoeften. Gedurende de 
eerste zes weken wordt beoordeeld welke 
persoonlijk begeleider goed aansluit bij de 
cliënt. Deze zal vervolgens na aanstelling 
fungeren als eerste aanspreekpunt voor de 
cliënt. 

Na vijf weken volgt een risico-
inventarisatie, waarbij samen met de 
cliënt wordt bekeken op welke gebieden 
de ondersteuningsbehoefte het meest 
noodzakelijk is. Deze wordt vervolgens 
een week later in de bespreking 
van het handelingsplan gebruikt als 
ondersteunend kader. Aan de hand van 
acht leefgebieden (zie Figuur 1) wordt 
tijdens dit gesprek samen met de cliënt 
en zijn persoonlijk begeleider bekeken 
welke individuele zorg nodig is om zijn 
doelen tot een succes te maken. Een 
belangrijke noot bij de bespreking van 

Bouwsteen 1:  
Zorgproces rond de  
individuele cliënt

Werken en dagbesteding daginvulling van de cliënt (werk en vrije tijd/recreatie)

Sociaal functioneren en sociale relaties relatie tussen de cliënt en zijn omgeving (waaronder zijn gezin,  
familie, hulpverleners), inclusief maatschappelijk gedrag, justitie

Praktisch functioneren huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden

Psychisch functioneren het welbevinden van de cliënt, inclusief psychiatrisch ziektebeeld en 
middelengebruik en verslavingsgedrag

Lichamelijk functioneren fysieke gesteldheid van de cliënt en zelfzorg

Financiën financiele situatie van de cliënt (inkomsten, uitgaven, schulden) en 
bestedingspatroon

Wonen en huisvesting de woonsituatie van de cliënt

Zingeving datgene wat de cliënt motiveert om te leven

Figuur 1: De acht leefgebieden brengen het volledige functioneren van de cliënt in kaart



het handelingsplan is dat per cliënt 
wordt afgewogen welke betrokken 
personen hierbij aanschuiven, zoals een 
familielid of wettelijk vertegenwoordiger. 
Het halfjaarlijkse gesprek is vaak 
een spannende aangelegenheid 
voor de cliënt. De orthopedagoog 
kan daarom in samenwerking met de 
betrokken partijen besluiten om niet te 
veelpersonen aanwezig te laten zijn. 
Hierdoor zal de stress van de cliënt 
afnemen en ontstaat meer gezamenlijke 
draagkracht voor de afspraken uit het 
plan. In het op te stellen handelingsplan 
wordt een actueel persoonsbeeld 
geschetst en worden doelen gesteld en 
samenwerkingsafspraken gemaakt (waar 
nodig ook over vrijheidsbeperkende 
maatregelen).

Veel bewoners van Oranjeborg hebben 
een uitgebreide hulpverlenings-
geschiedenis. De meesten zijn in het 
verleden onderworpen aan meerdere 
psychologische onderzoeken, waarbij 
veel over ze geschreven is. Oranjeborg 
vindt het voor de cliënt van belang 
om in het handelingsplan een actueel 
beeld te schetsen van de persoon. In 
dit persoonsbeeld van de cliënt staat 
een duidelijke beschrijving van de 
huidige zorgvraag en zijn onderliggende 
mogelijkheden en beperkingen. Bij het 
opstellen van dit persoonsbeeld gebruikt 
Oranjeborg het AAIDD-model. AAIDD 
staat voor American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities. 
In het AAIDD-handboek (Schalock e.a., 
2010) worden significante beperkingen 
in conceptuele, sociale en praktische 

vaardigheden beschreven. Behalve van 
het intelligentiecoëfficiënt geven deze 
vaardigheden een adequaat beeld van de 
ondersteuningsbehoefte van een cliënt 
(Moonen, 2015).

Om het handelingsplan continu te laten 
aansluiten bij de zorgbehoefte van de 
cliënt, wordt dit halfjaarlijks geëvalueerd. 
Tijdens de evaluatiemomenten worden 
doelen aangepast of gecreëerd. Dit 
proces wordt in Figuur 2 schematisch 
weergegeven. Tijdens dit evaluatiemoment 
wordt ook gekeken naar de eventueel 
gewijzigde risico’s.

Wanneer de cliënt een succesvolle 
stabilisatie en/of ontwikkeling heeft laten 
zien, wordt bekeken of de zorgbehoefte 
verkleind is en de mate van zorg kan 
worden teruggeschroefd. De cliënt zou 
dan zijn zelfstandigheid kunnen uitbreiden 
bij de perspectieflocatie van Oranjeborg 
of elders. Dergelijke beslissingen worden 
altijd genomen in overleg met de cliënt en 
de bij hem betrokken personen.

Kom ‘ns 
dichterbij 

“Oranjeborg voelt als 
een vertrouwelijke 
stichting en ik ben blij 
dat ik kon instromen 
in De Wijk”
Cliënt in het cliënttevredenheids - 
onderzoek 2021
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(nieuw)
doel

evalueren

proberensucces
ervaren

Figuur 2: Het evaluatieproces van doelen uit het handelingsplan.
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___

Ook formele cliëntenparticipatie
“Uiteraard hebben we een cliëntenraad. 
Die komt iedere maand bijeen. Maar 
omdat we zo nauw met de bewoners 
optrekken, vangen we verbeterpunten al 
in het dagelijkse contact op. Die hebben 
we dan vaak ook al doorgevoerd als ze 
in de bewonersraad aan bod komen. We 
proberen nu de inbreng wat meer gewicht 
te geven door zelf discussiepunten aan te 
dragen. Zo stellen we voor om bewoners te 
laten meebeslissen bij het aannemen van 
nieuwe begeleiders. Door een kandidaat 
bijvoorbeeld een dag met de bewoners te 
laten meelopen en te vernemen wat ze van 
hem of haar vinden.” 

Positieve gezondheid
“Daarnaast laten we onderzoeken wat er 
beter kan. Zo hebben we een vragenlijst 
uitgezet, zijn er spiegelgesprekken 
gevoerd en doen we periodiek 
bewonersonderzoek.” De vragenlijst 
positieve gezondheid biedt een bredere 
kijk op gezondheid in zes dimensies: 
lichamelijk functioneren, mentaal 
functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen en dagelijks functioneren. Uit de 
enquête blijkt dat de meeste bewoners van 
Oranjeborg zich redelijk gelukkig voelen 
ondanks hun flinke beperkingen.

De uitkomsten zijn met de bewoners en de 
teams besproken en daar zijn in overleg 
met de bewoners allerlei verbeterpunten 
uitgekomen. Zo kon de fysieke conditie van 
de bewoner wel wat beter. “We hebben 
toen samen met de mannen verschillende 
acties ondernomen, zoals een wat 
gezonder assortiment in ons winkeltje, een 
voedingsconsulent onze maaltijden laten 
screenen en bewegen stimuleren met 
bijvoorbeeld voetbalwedstrijden tussen de 
locaties. En we hebben al een aantal keer 
de Mount Ventoux gefietst met bewoners. 
Dat gebeurt allemaal in samenspraak 
met hen.” 

Spiegelgesprekken
“Daarnaast hebben we spiegelgesprekken 
met de bewoners georganiseerd. Een 
onafhankelijke gespreksleider voert de 
gesprekken, waarbij wij als begeleiders op 
de achtergrond alleen luisteren naar wat 
de wensen zijn. Daar kwamen verrassende 
zaken uit.” Zo bleken de bewoners 
behoefte te hebben aan snipperdagen. 
Nou is onze dagbesteding van 09.00 tot 
14.30 en de woensdagmiddag zijn ze vrij. 
En als het mooi weer is, gaan we zwemmen 
of iets anders doen. Dus, de behoefte 
aan snipperdagen hadden we zelf niet 
kunnen bedenken. Daarom hebben ze nu 
een strippenkaart, waarmee ze voor een 
snipperdag sparen. Dat is belangrijk voor 
hen. Het draagt bij aan hun gevoel van 
eigenwaarde, omdat ze nu zelf kunnen 
beslissen wanneer ze een vrije dag 
opnemen.” 

De organisatievorm van Oranjeborg 
blijkt een goede voedingsbodem voor 
bewonersparticipatie. “We kennen hier 
veel zelfsturing en hoge betrokkenheid 
van medewerkers die de vrijheid krijgen 
om te doen wat ze belangrijk en goed 
vinden, zonder afrekencultuur. Daardoor 
staan we heel dicht bij de cliënt. En dat 
schept ruimte voor bewonersparticipatie. 
Met minder strakke kaders kun je beter op 
bewonersbehoeften inspelen.” 

Heeft Ronny Tijs nog participatietips voor 
andere zorgorganisaties? “Het belangrijkste 
is om oplossingsgericht te werken. En 
dat vraagt minder risicomijdend gedrag. 
Natuurlijk zijn er regels. Die hebben wij 
hier ook. We werken veilig en verantwoord. 
Maar om echt iets voor en met je bewoners 
voor elkaar te krijgen, is flexibiliteit en durf 
nodig.” (Bron: www.participatiekompas.nl)

Onderstaand een artikel uit het 
Participatiekompas (29 april 2021) waarbij 
de locatiemanager uit Epe, Ronny Tijs,  is 
geïnterviewd over de visie van Oranjeborg 
t.a.v. cliëntenparticipatie.  

Organisatievorm maakt 
participatie vanzelfsprekend
Bewoners van Oranjeborg scoren 
bovengemiddeld op Positieve Gezondheid. 
Begeleiders doen ook alles voor een fijne 
leefomgeving. Daarbij dóen ze niet aan 
participatie… het zit in hun DNA.

Wars van bureaucratie en zelfopgelegde 
regels werken, wonen en leven begeleiders 
van Oranjeborg samen met hun bewoners. 
Deze 24-uurs woonzorginstelling is anders 
georganiseerd dan gebruikelijk. Juist 
die afwijkende organisatievorm blijkt dé 
voedingsbodem voor bewonersparticipatie. 
Bewoners hebben hier veel invloed op het 
reilen en zeilen. 

Zorg van Oranjeborg
De zorg van Oranjeborg is gericht 
op volwassen mannen met een licht 
verstandelijke beperking, veelal 
in combinatie met psychische of 
verslavingsproblematiek. Deze mannen zijn 
door de complexiteit van de samenleving 
vastgelopen en aan de rand van de 
maatschappij beland. De zorginstelling 
streeft ernaar bewoners weer onderdeel 
van de maatschappij te laten zijn en 
hun waardigheid te vergroten. En helpt 

bewoners het leven zo in te richten dat zij 
de balans terugvinden. Dat gebeurt in een 
bijzondere begeleidingssetting, waarbij de 
acute behandeling overigens achter 
de rug is. 

Weg uit de stad
Begin jaren 2000 woonden mannen 
met dergelijke beperkingen vooral in de 
zorginstellingen in de steden. Midden in 
de maatschappij konden ze re-integreren, 
was het idee. Het was geen goed idee. 
Want juist in de steden zijn de verleidingen 
van drank en drugs voor deze mannen 
groot. “Door ze uit die stadse omgeving 
te halen, verklein je terugval met 80%”, 
vertelt Ronny Tijs, locatieleider van de 
Oranjeborgvestiging in Epe. Verscholen 
in de Veluwse bossen ligt daar een mini 
landgoed met prachtig gerestaureerde 
boerderijgebouwen, waar zo’n 30 
mannen wonen en samenleven. In alle 
rust en veiligheid, hebben ze daar een 
goed thuis en zinvolle dagbesteding, 
waar ze inderdaad hun waardigheid en 
zelfvertrouwen herwinnen. 

Eenvoud voor optimale zorg 
Handen aan het bed. Dat is de visie van 
Oranjeborg-oprichters Frank Fagel en Henk 
Stokvis. Met focus op zorg in plaats van 
management. Beiden al jaren werkzaam in 
de gehandicaptenzorg wilden ze weg uit de 
grootschaligheid, waarin de bedrijfsvoering 
de overhand kreeg. Ze waren van mening 
dat ‘goede zorg’ eenvoudiger kan. 

Kleinschaliger, met een platte organisatie 
waarin betrokken medewerkers hun passie 
voor de doelgroep tot uiting kunnen 
brengen. 

Niet kletsen, maar poetsen 
Vanuit die eenvoud levert Oranjeborg zorg 
op een andere manier. Rotterdammers 
noemen het ‘niet kletsen, maar poetsen’. 
“Willen bewoners iets? Kan er iets 
beter? Dan kijken wij begeleiders en 
leidinggevenden elkaar eens aan. Is het 
verantwoord? Ja? Doen! Bij ons geen 
procedures en formulieren van locatie naar 
hoofdkantoor om iets voor elkaar te krijgen. 
Als het kan en goed is, doen we het”, 
vervolgt Ronny Tijs.

Informele participatie 
Die flexibele opstelling maakt dat 
bewoners veel kunnen inbrengen. “Onze 
bewoners denken bijvoorbeeld mee over 
het menu. En als ze een bepaald uitje 
willen, dan regelen we dat.” Zo wordt 
elk bewonersidee minstens overwogen 
en als het even kan ook uitgevoerd. De 
kleinschalige en praktische opstelling 
schept veel ruimte voor individuele 
participatie. Bijvoorbeeld doordat 
begeleiders ook zelf de dagbesteding 
verzorgen en daardoor praktisch de 
hele dag met de bewoners optrekken. 
Maar hoe zit dat met de inbreng op 
organisatieniveau? 

Bouwsteen 2:  
Onderzoek naar  
cliëntervaringen



___
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Cliënttevredenheidsonderzoek
Naast de formele en informele 
bewonersparticipatie heeft 
Oranjeborg in 2021 ook weer een 
cliënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Oranjeborg heeft in 2021 
gebruikgemaakt van zijn zelf ontwikkelde 
cliënttevredenheidsonderzoek. Hierbij 
vullen alle bewoners een enquête in 
met vragen over hun tevredenheid, 
gevoel van veiligheid en beleving van 
vrijheidsbeperking. De vragen zijn door het 
team van orthopedagogen van Oranjeborg 
opgesteld. Aan het einde van de enquête 
is aan de bewoners de vraag gesteld wat 
ze als eerste zouden veranderen als ze 
de directeur van Oranjeborg zouden zijn. 
Ook was er ruimte voor extra opmerkingen. 
Op deze vragen gaven de bewoners 
gevarieerde, nuttige en soms ook 
grappige antwoorden. De gedetailleerde 
resultaten van dit onderzoek worden ieder 
jaar gepresenteerd aan het MT, zodat 
verbetermaatregelen uitgezet kunnen 
worden. 

In totaal hebben 125 bewoners, verdeeld 
over vijf locaties, de enquête ingevuld. 
Hieronder de waardering per item met een 
uitsplitsing per locatie.

Gezien de positieve resultaten kan 
geconcludeerd worden dat de bewoners 
ook in 2021 tevreden waren over de 
zorgverlening van Oranjeborg. Geen 
van de bevraagde aspecten wordt als 
onvoldoende beoordeeld. Met een 7,7 
als cijfer voor de kwaliteit van de gehele 
organisatie scoort Oranjeborg goed. 
Net als in 2020 wordt ook dit jaar de 
persoonlijk begeleider met een hoog 
cijfer beoordeeld. De waardering van 
begeleiders scoort over het algemeen 
relatief laag Naar aanleiding van het 
cliënttevredenheidsonderzoek zijn 
er aanbevelingen gedaan aan de 
locatiemanagers. Het doel is om te kijken 

hoe bewoners naast hun persoonlijk 
begeleiders, ook de overige begeleiding 
beter kunnen waarderen. Zo hangt hun 
ontwikkeling en gevoel van tevredenheid 
niet alleen af van de waardering van 
hun persoonlijk begeleider. De hoge 
waardering van de persoonlijk begeleider 
kan ook verklaard worden doordat de 
persoonlijk begeleider naar tevredenheid 
(vaak) veel regelt voor de cliënt. Daarnaast 
is de ervaring dat begeleiders de bewoners 
vaak terugsturen naar hun persoonlijk 
begeleider bij vragen/afspraken, waardoor 
de cliënt het idee kan krijgen dat de 
overige begeleiders niet alles voor hen 
(kunnen) regelen. 

Daarnaast wordt het maken van eigen 
keuzes/beslissingen lager gewaardeerd 
dan de overige items. Dit kan mogelijk 
beïnvloed zijn door de COVID-19-
maatregelen van het afgelopen jaar. 
Tegelijkertijd is het voor Oranjeborg van 
belang om te allen tijde in overleg te 
gaan met de cliënt, zodat de cliënt geen 
beperking ervaart in de eigen regie. 

Twee jaar geleden viel in het 
cliënttevredenheidsrapport op dat 
bewoners die het kortst bij Oranjeborg 
verblijven het minst tevreden zijn ten 
opzicht van bewoners die er langer 
verblijven. De verschillen daartussen zijn 
kleiner geworden. Bewoners die tussen de 
zes maanden en een jaar bij Oranjeborg 
wonen scoren beduidend hoger dan de 
overige verblijfsduren, maar deze groep 
telt maar vier respondenten, waardoor de 
uitslag met voorzichtigheid moet worden 
geïnterpreteerd. Daarnaast wordt in deze 
groep juist het handelingsplan zeer laag 
gewaardeerd. Ook per leeftijdscategorie 
zijn er weinig grote verschillen te zien. 
De categorie 18 t/m 30 jaar waardeert 
Oranjeborg met een 7, tegenover een 
gemiddelde van een 7,7 over geheel 
Oranjeborg, maar per item verschilt het niet 
veel met geheel Oranjeborg. Wel wordt 
door hen dagbesteding/stage iets lager 
gewaardeerd. 

Tot slot is het belangrijk om aandacht 
te hebben voor de verbeterpunten die 
de bewoners hebben ingebracht aan 
het einde van de enquête. Daaruit blijkt 
dat een deel van de bewoners graag 
facilitaire zaken verbeterd ziet, zoals een 
grotere eetzaal. Ook geven meerdere 
bewoners aan dat ze graag willen dat de 
afspraken die voor hen gelden, ook voor 
begeleiding gelden. Het is dus goed om 
als begeleiding te allen tijde inzichtelijk te 
hebben wat je eigen gedrag teweeg brengt 
bij de bewoners. Het is belangrijk om 
met de bewoners (via de bewonersraad) 
in gesprek te blijven over de sfeer op de 
groep en de regels die er gelden. 



___

Binnen Oranjeborg zijn diverse disciplines direct bij de zorgverlening betrokken. De 
meewerkende locatiemanager is een coach die de medewerkers aanspreekt op inzichten 
vanuit de gezamenlijke visie, doelen en kernwaarden. De orthopedagoog coördineert 
de zorg rondom elke cliënt en stelt daarbij halfjaarlijks het handelingsplan op. De 
locatiemanager en orthopedagoog vormen een duo dat elkaar aanvult, openstaat voor 
discussie en beslissingen durft te nemen. Oranjeborg spreekt in dit verband over duaal 
leiderschap dat per locatie zorgt voor het waarborgen van het beleid. 

De spil in de zorgverlening van Oranjeborg 
is de begeleider. De begeleiders van 
Oranjeborg zitten niet achter de computer, 
maar werken met de cliënt. Ze hebben 
verschillende achtergronden: sommigen 
zijn afkomstig uit de zorg, terwijl anderen 
hun intrede doen vanuit diverse andere 
sectoren. De begeleiders zijn innovatieve, 
kundige en gedreven werkers, die 
fungeren als rolmodel voor de bewoners. 
Oranjeborg vraagt van zijn begeleiders 
minimaal een mbo-diploma niveau 4, of 
de bereidheid om dit te behalen middels 
de interne opleiding (Medewerker 
Maatschappelijke Zorg – Specifieke 
Doelgroepen). Binnen de werkkaders 
van Oranjeborg heeft iedere begeleider 
de mogelijkheid om zijn persoonlijke 
kwaliteiten tot uiting te brengen. Iedere 
cliënt heeft een persoonlijk begeleider die 
verantwoordelijk is voor het proces van 
zorgverlening en de uitvoering van het 
handelingsplan. 

Oranjeborg vindt het belangrijk dat de 
begeleiders een aantal kerncompetenties 
bezitten. Hiervoor kijkt Oranjeborg 
naar de vaardigheden die het best 
aansluiten bij het begeleiden van 
de doelgroep, gebaseerd op de 
beroepscompetentieprofielen van de VGN. 

In de dagelijkse begeleiding komt naar 
voren dat de bewoners van Oranjeborg 
zowel cognitief als sociaal-emotioneel 
op verschillende niveaus functioneren. 
Dit vergt van de begeleider kennis en 
vaardigheden rondom de aanwezige 
beperkingen en stoornissen. Hij zorgt dat 
de communicatie en bejegening afgestemd 
worden op de verschillende niveaus 
en situaties die zich dagelijks afspelen. 
Binnen Oranjeborg wordt in dit kader over 
het zogenaamde ‘fingerspitzengefühl’ 
gesproken: gevoelsmatig de situatie juist 

inschatten en optreden. Daarnaast dient de 
begeleider consequent en duidelijk te zijn, 
omdat eenduidigheid in de begeleiding 
van de bewoners zeer belangrijk is. Het 
motto ‘zeggen wat je doet en doen wat 
je zegt’ is een belangrijke leidraad in de 
dagelijkse structuur. Daarbij hoort ook het 
stellen van grenzen en daarnaar handelen. 
De begeleider moet in staat zijn om de 
gedragingen van de cliënt te relateren 
aan diens beperking, ook wanneer 
die gedragingen tegen de begeleider 
gericht lijken te zijn. De begeleiders van 
Oranjeborg hebben affiniteit met de 
doelgroep. Betrokkenheid en empathie zijn 
hierbij essentieel. Daarbij is het van belang 
dat tegelijkertijd de functionele relatie met 
de cliënt niet uit het oog wordt verloren, 
zodat objectief naar de situatie gekeken 
kan worden. De bewoners van Oranjeborg 
hanteren vaak twee coping strategieën 

Bouwsteen 3: 
Zelfreflectie in teams

Kom ‘ns 
dichterbij 

“Ben zeer tevreden. 
Ze helpen je goed ”
Cliënt in het cliënttevredenheids - 
onderzoek 2020
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Wat doet Oranjeborg nog meer voor een veilige 
werkomgeving en -cultuur?

Iedere medewerker ondertekent bij aanvang van het arbeidscontract 
de gedragscode.

De apparaten worden gekeurd volgens NEN 3140.

Arbozaken staan op de agenda van het teamoverleg.

Oranjeborg heeft een vertrouwenspersoon voor zaken omtrent onge-
wenste omgangsvormen en integriteit.

De locatiemanagers en/of orthopedagogen zijn bereikbaar buiten 
kantoortijden
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aan de gestelde norm. Net als in 2021 
heeft de locatie Biddinghuizen te maken 
met langdurig zieken. Daar is een 
verzuimpercentage van 8,7% en dus hoger 
dan de gestelde norm van 5%. Overigens 
was in geen van deze gevallen sprake van 
werkgerelateerd ziekteverzuim, waardoor 
er geen aanvullende acties hoeven te 
worden ondernomen. Ook de Holding 
heeft een hoger verzuimpercentage dan 
de gestelde norm, namelijk 7,88%. Dit 
heeft te maken met de kleine bezetting 
(gemiddeld 13.75 medewerkers), waardoor 
bij ziekte het verzuimpercentage al snel 
hoger is. Ook hier was geen sprake 
van werkgerelateerd ziekteverzuim. 
Uit zowel het lage ziekteverzuim als de 
medewerkerstevredenheid die bij ieder 
functioneringsgesprek gemeten wordt, 
blijkt dat de medewerkers Oranjeborg 
een prettige werkgever vinden, dat ze 
gemotiveerd zijn en dat ze zich betrokken 
voelen. 

Incidenten
In vergelijking met 2020 zijn er in 2021 
minder incidenten gerapporteerd. De 
categorie ‘medicatiefout’ blijft de grootste 
categorie, net als voorgaande jaren. 
Het percentage verwijtbare fouten ten 
opzichte van niet-verwijtbare fouten is 
gelijk gebleven. Van de medicatiefouten 
zijn 58% verwijtbare fouten. De afgelopen 
jaren is ingezet op extra aandacht 
bij de begeleiders voor het uitdelen 
van de medicatie en het juist volgen 
van de protocollen. Onoplettendheid 
van de begeleiders en het niet altijd 
juist volgen van de protocollen zijn de 
meest genoemde oorzaken van de 
medicatiefouten. Het blijft van belang dat 
er ook in 2022 aandacht blijft vanuit het 
management en de begeleiders om de 
protocollen juist te volgen. Waar nodig 
zijn de protocollen op een aantal locaties 
aangepast, om zo de medicatiefouten 
te verminderen. De categorie ‘agressie 

cliënten onderling’ en ‘agressie richting 
collega’s’ is afgenomen in 2021 ten 
opzichte van 2020. Een verklaring hiervoor 
kan zijn dat er meer ingestoken wordt 
op het emotionele ontwikkelingsniveau 
van de bewoners en het de-escalerend 
werken. Hiervoor is veel aandacht vanuit 
de orthopedagogen. In 2022 wordt het 
beleid rondom het in kaart brengen van 
emotionele ontwikkelingsniveaus van 
bewoners verdiept. Het gebruiken van 
drank en/of drugs door bewoners is in 
2021 explosief gestegen ten opzichte van 
2020. Van totaal 8 meldingen in 2020 
naar 22 meldingen in 2021. Een oorzaak 
hiervoor is de instroom van meerdere 
bewoners op locatie Loenen, onder andere 
met verslavingsproblematiek. Een beperkt 
aantal bewoners veroorzaakt per persoon 
meerdere incidenten in deze categorie. 
Zowel het locatiemanagement als de 
begeleiders in Loenen zijn zich hiervan 
bewust en passen de begeleidingsstijl aan 
om deze incidenten terug te dringen. 

Teamreflectie
De teamreflectie binnen Oranjeborg wordt 
vormgegeven in twee teammiddagen per 
jaar, waarin men de dialoog aangaat over 
teamvakmanschap, professionele ruimte, 
samenwerking en resultaatgericht werken 
aan de teamidentiteit. Gebleken is dat nog 
niet alle locaties in 2021 een teamreflectie 
hebben gehouden. Deze locaties is 
geadviseerd dit zo snel mogelijk op te 
pakken. De locaties die dit wel hebben 
gedaan hebben dit als zeer waardevol 
ervaren. 

Na de teamreflectie zijn er verwachtingen 
en concrete afspraken geformuleerd. 
In 2022 komt een vervolg op de 
teamreflecties waarin op de verwachtingen 
en uitkomsten gereflecteerd gaat worden, 
met als doel het formuleren van nieuwe 
verwachtingen en afspraken. 

in stresssituaties: vechten en vluchten. 
Dit maakt dat ze moeite hebben om 
verbaal aan te geven wat ze daadwerkelijk 
bedoelen. 

Een belangrijke vaardigheid van de 
begeleider is daarom het expliciteren 
van de vraag achter de vraag. Tot 
slot zijn relativeringsvermogen en 
flexibiliteit belangrijke competenties in de 
begeleidingswijze van Oranjeborg. 
Om deze competenties en deskundigheid 
te bevorderen, worden op alle locaties 
(verplichte) klinische lessen, workshops 

en intervisiesessies gevolgd. Daarnaast 
kan een medewerker tijdens bijvoorbeeld 
het jaarlijkse functioneringsgesprek 
aangeven dat hij een opleiding wil doen. 
De opleidingscommissie beoordeelt of 
de aangevraagde opleiding of cursus zal 
bijdragen aan het functioneren van de 
betreffende medewerker.

Veiligheid voor medewerkers is een van de 
speerpunten van Oranjeborg. Medewerkers 
krijgen veiligheidskleding (bijvoorbeeld 
jas en schoenen). Daarnaast hebben 
ze de beschikking over aanvullende 

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
werkhandschoenen, gehoorbescherming 
en helmen. Oranjeborg kent een procedure 
voor het melden van incidenten. Het 
management draagt zorg voor een veilige 
meldcultuur van incidenten. Medewerkers 
worden gestimuleerd om incidenten 
te melden. Op basis van de meldingen 
worden waar nodig verbetermaatregelen 
ingezet. Oranjeborg beschikt voor 
alle locaties over een geldige Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), die 
ervoor moet zorgen dat medewerkers 
veilig kunnen werken bij Oranjeborg. 
Op iedere locatie is een gecertificeerde 
preventiemedewerker die in samenspraak 
met het team en de locatiemanager op de 
diverse arbeidsrisico’s let.

Medewerkertevredenheid:
In het onderzoek naar de 
medewerkerstevredenheid zijn 
de medewerkers gevraagd welk 
cijfer zij Oranjeborg als werkgever 
geven. Gemiddeld werd in 2021 op 
medewerkerstevredenheid een 8,6 
gescoord, waarbij op alle locaties 
hoger dan een 8,2 werd gescoord. 
Tevens werd de medewerkers de vraag 
gesteld wat Oranjeborg zou kunnen 
doen om een hoger cijfer te ontvangen. 
Veelal werden geen verbeterpunten 
aangedragen. De verbeterpunten die 
werden genoemd, hadden vaak betrekking 
op salariëring en reiskostenvergoeding. 
Omdat medewerkers volgens cao 
worden uitbetaald, worden er op 
deze verbeterpunten geen acties 
uitgezet. De afgelopen jaren is 
de medewerkerstevredenheid 
met name gemeten tijdens de 
functioneringsgesprekken. 

Ziekteverzuim
In 2021 was het verzuimpercentage 
voor Oranjeborg als geheel gemiddeld 
5%, waarmee het percentage gelijk is 



een samenwerkingsafspraak te komen en 
onvrijwillige zorg ingezet wordt, wordt altijd 
afgewogen hoe de maatregel zo effectief 
mogelijk afgebouwd kan worden. Dit heeft 
er toe geleid dat in 2021 vier maatregelen 
zijn afgebouwd en bij de desbetreffende 
bewoners geen onvrijwillige zorg meer 
wordt toegepast. Waar in 2020 nog bij 
zeven bewoners onvrijwillige zorg werd 
toegepast, was dit in 2021 bij vijf bewoners. 
De onderwerpen van de onvrijwillige zorg 
hebben betrekking op telecommunicatie, 
rookwaar en watergebruik

___

In 2019 is een start gemaakt met het opstellen van beleid rondom onvrijwillige zorg 
binnen Oranjeborg in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). In 2020 is dit 
beleid verder uitgerold. Dit heeft geleid tot een vastgesteld beleidsdocument. 

Binnen Oranjeborg is de orthopedagoog 
van een locatie aangesteld 
als zorgverantwoordelijke. De 
orthopedagogen van Oranjeborg zijn 
geregistreerd als basis-orthopedagoog 
bij de NVO. De zorgverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor de volgende acties.
• Het opstellen, evalueren en zo nodig 

aanpassen van de documentatie inzake 
onvrijwillige zorg.

• Overleggen met de cliënt en de 
vertegenwoordiger.

• Deelnemen aan het MDO volgens het 
stappenplan en het uitnodigen van alle 
betrokkenen hiervoor.

• Het geven van toestemming in een 
situatie waarin onvrijwillige zorg voor 
de eerste keer wordt toegepast. 
Voor die beslissingen moet de 
zorgverantwoordelijke echter wel 
anderen raadplegen en/of goedkeuring 
van anderen krijgen.

• Het voeren van nauw overleg met 
de verschillende deskundigen en het 
toetsen van de onvrijwillige zorg  bij de 
Wzd-functionaris.

Deskundige van een andere 
discipline
Bij beslissingen over opname 
van onvrijwillige zorg overlegt de 
zorgverantwoordelijke met een deskundige 
van een andere discipline dan de zijne, 
oftewel: iemand met een andere opleiding 
of functie dan de zorgverantwoordelijke. 
Binnen Oranjeborg kan deze rol door 

verschillende disciplines worden ingevuld, 
zoals een manager of begeleider. De 
deskundige van een andere discipline 
heeft de rol van overlegpartner. Hij is 
betrokken bij ieder besluit tot onvrijwillige 
zorg en bij ieder besluit tot verlenging van 
de termijn waarin die onvrijwillige zorg 
verleend wordt.

Wzd-functionaris
Beslissingen over onvrijwillige zorg legt 
de zorgverantwoordelijke ter beoordeling 
voor aan de Wzd-functionaris. De Wzd-
functionaris beoordeelt of de in te zetten 
maatregelen voldoen aan de begrippen 
van subsidiariteit, proportionaliteit 
en doelmatigheid. Wanneer de Wzd-
functionaris van mening is dat hier 
niet aan wordt voldaan, dient de 
zorgverantwoordelijke het plan voor de 
in te zetten onvrijwillige zorg te wijzigen. 
De Wzd-functionaris toetst de onvrijwillige 
zorg ook bij iedere verlenging van de 
onvrijwillige zorg. Daarnaast bewaakt 
de Wzd-functionaris de kwaliteit van 
de onvrijwillige zorg en geeft zo nodig 
advies aan de directie en raad van 
commissarissen over het beleid rondom 
onvrijwillige zorg. Om deze kwaliteit van 
zorg actief te bewaken zullen binnen 
Oranjeborg de Wzd-functionarissen 
jaarlijks een interne toetsing doen per 
locatie. In 2021 heeft deze toetsing niet 
plaatsgevonden. Deze staat op de planning 
voor 2022. 

Registratie onvrijwillige zorg
Alle onvrijwillige zorg zal door de 
zorgverantwoordelijke worden 
gedocumenteerd in het elektronische 
bewonersdossier. Bij Oranjeborg is dit 
FM-zorg. Deze gegevens worden op zowel 
cliënt- als locatieniveau geregistreerd. 
Halfjaarlijks zal de onvrijwillige zorg op 
zowel locatie- als organisatieniveau 
worden geanalyseerd. Deze analyse 
zal door de Wzd-functionarissen/
commissie en kwaliteitsfunctionarissen 
worden opgesteld. De analyse wordt 
vervolgens besproken in het MT-overleg. 
Hierin wordt besproken welke aspecten 
voor verbetering vatbaar zijn. Tevens 
wordt beoordeeld of de analyse ook 
passend is bij het beleidsplan. Na het 
MT-overleg wordt de analyse besproken 
in het directieoverleg. Na goedkeuring 
en ondertekening van de directie, wordt 
de analyse door de kwaliteitsfunctionaris 
verstuurd naar de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd.

Onvrijwillige zorg binnen 
Oranjeborg
Oranjeborg streeft ernaar om geen 
onvrijwillige zorg toe te passen. Er wordt 
dan ook, ondanks de soms complexe 
casuïstiek, relatief weinig onvrijwillige 
zorg toegepast binnen Oranjeborg. Toch 
is, voor het welzijn van de bewoner, 
onvrijwillige zorg niet altijd te vermijden. 
Oranjeborg maakt dan ook altijd een 
afweging waarbij rekening wordt 
gehouden met wilsbekwaamheid van 
de cliënt ter zake, de proportionaliteit, 
de subsidiariteit en de effectiviteit van 
de maatregel. Indien het niet lukt om tot 

Wet Zorg en Dwang (WZD)
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In 2020 heeft Oranjeborg voor het eerst een externe visitatie gedaan. Vanwege de bij-
zondere maatregelen rondom COVID-19 en het feit dat de externe visitatie voor Oran-
jeborg de eerste keer was, is nog niet helemaal voldaan aan de eisen zoals gesteld in 
het ‘Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022’. Daarom is ervoor gekozen om de 
externe visitatie in 2021 nogmaals te laten plaatsvinden. Hiervoor heeft Oranjeborg de 
samenwerking opgezocht met Zorggroep de Stellingwerven. De eerste bijeenkomsten 
hebben vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen online plaatsgevonden. De 
kwaliteitscoördinatoren hebben daarbij over diverse onderwerpen gesproken, waaronder 
medezeggenschap van medewerkers en bewoners, calamiteitenonderzoek, teamreflec-
tie, medewerkerstevredenheid. De gesprekken waren met name gericht op het onder-
ling uitwisselen van werkwijzen en ervaringen en het geven van tips ten aanzien van de 
genoemde onderwerpen. Latere bijeenkomsten hebben op de locaties van beide organi-
saties plaatsgevonden, waarbij ook de intake- coördinatoren en groepsleiders zijn aange-
sloten. In het najaar laaide corona echter weer op en is de laatste afspraak bij Oranjeborg 
niet doorgegaan, het doel is om deze afspraak in het tweede halfjaar van 2022 alsnog 
te laten plaatsvinden. De gesprekken met Zorggroep de Stellingwerven zijn vanuit Oran-
jeborg als zeer waardevol ervaren, vooral het “kijkje in de keuken” bij de ander en het 
opdoen van ideeën en inspiratie vanuit de gevoerde gesprekken en rondleidingen. 

Daarnaast is Oranjeborg in de zomer 
van 2021 benaderd door Ko-Bus met 
het verzoek een kennismakingsgesprek 
te plannen om de mogelijkheden tot 
samenwerking op het gebied van 
de externe visitatie te bespreken. In 
het najaar van 2021 heeft een eerste 
kennismaking plaatsgevonden, bij dit 
gesprek waren de beide directeuren en 
de kwaliteitsmedewerkers van beide 
organisaties aanwezig. Er is gesproken 
over het ontstaan van de organisaties, 
de doelgroepen en de zorg die geleverd 
wordt. Ondanks de verschillen in 
doelgroepen van beide organisaties, zijn 
er ook veel overeenkomsten, met name in 
de motivatie van beide directeuren om de 
zorgorganisatie op te starten. Het gesprek 
eindigde dan ook met de conclusie 
dat het waardevol zou zijn om een 
vervolgafspraak voor de externe visitatie 
te maken. Daarbij zijn ook een tweetal 
onderwerpen benoemd die tijdens de 
externe visitatie aan bod zouden kunnen 

komen, te weten teamreflectie (inbreng 
Oranjeborg) en het aangaan van relaties 
door bewoners (inbreng Ko-Bus). Vanwege 
de aangescherpte coronamaatregelen 
was het uiteindelijk niet mogelijk om 
elkaar fysiek te spreken en heeft de 
afspraak online plaatsgevonden. Na 
afloop van het gesprek is nog gesproken 
over een eventueel vervolg. Vanwege 
de overname van Ko-Bus door Omega 
Groep en de geldende coronamaatregelen 
die nog niet verruimd leken te worden, 
is besloten om geen vervolgafspraak 
op locatie meer te plannen. Wel is 
afgesproken dat Oranjeborg en Ko-Bus 
elkaars kwaliteitsrapport over 2021 gaan 
beoordelen en hier een korte reactie op 
geven ter opname in het kwaliteitsrapport 
over het jaar 2022.

Externe visitatie



___
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Calamiteitenonderzoek 
In 2021 is het beleid met betrekking tot 
het doen van calamiteitenonderzoek 
vernieuwd. In 2022 krijgt het gehele 
managementteam scholing op het gebied 
van het doen van onderzoek volgens de 
PRISMA-methode. 

Wzd-audit 
De afgelopen jaren is binnen Oranjeborg 
beleid ontwikkeld omtrent de Wzd. De 
orthopedagogen volgen het stappenplan 
van de Wzd en alle onvrijwillige zorg wordt 
op de juiste manier weggezet. In 2022 
vindt een audit plaats binnen alle locaties, 
waarbij gekeken wordt of de Wzd op de 
juiste manier wordt toegepast

Oranjeborg Academy 
In 2021 is de Oranjeborg Academy 
ontwikkeld en in het najaar van 2021 
van start gegaan. In 2022 vinden de 
eerste klinische lessen plaats vanuit de 
Oranjeborg Academy. In 2022 zal de 
Oranjeborg Academy verder ontwikkeld 
worden en zal getracht worden er meer 
ruchtbaarheid aan te geven, zodat alle 
collega’s de Oranjeborg Academy kunnen 
gebruiken voor hun eigen ontwikkeling.  

Beleid emotionele ontwikkeling 
verdiepen
De afgelopen jaren is er door de 
orthopedagogen geïnvesteerd in het 
doen van onderzoek naar de emotionele 
ontwikkeling van de bewoners. Ook de 
begeleiders hebben scholing ontvangen 
over emotionele ontwikkeling bij mensen 
met een verstandelijke beperking. Op dit 
moment is er de mogelijkheid binnen de 
Oranjeborg Academy om een verdiepende 
scholing te volgen over emotionele 
ontwikkeling. In 2022 wordt door de 
orthopedagogen verder beleid ontwikkeld 
omtrent het doen van onderzoek naar 
emotionele ontwikkeling bij de bewoners.

Oranjeborg
Speerpunt van Oranjeborg in 2022 blijft 
het doen van dat waar we goed in zijn: zorg 
bieden aan mannen met een zogenoemde 
dubbele of triple diagnose, hun weer 
onderdeel laten zijn van de maatschappij 
en hun waardigheid vergroten.

Vooruitblik 2022



___
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De RvC heeft ook dit jaar weer met interesse en plezier kennisgenomen van het kwaliteits- 
rapport 2021. Het rapport is helder geschreven evenals de voorgaande jaren en geeft een 
goed inzicht in de ontstaansgeschiedenis van Oranjeborg en van de missie en visie.
 
Tevens wordt inzichtelijk beschreven 
hoe deze visie in de praktijk wordt 
vormgegeven. Het is fijn om te lezen dat 
Oranjeborg de COVID-periode goed heeft 
doorstaan, waarbij zeker de genomen 
maatregelen en de uitvoering hiervan in 
de organisatie genoemd moeten worden. 
Dit is een belangrijke reden geweest, 
waardoor het goed is gegaan. Gelukkig 
leven wij nu in betere tijden en wij hopen 
allen dat dit zo blijft.

Het is prachtig om te lezen dat de leuke 
activiteiten weer zijn opgestart en de foto’s 
in het rapport spreken boekdelen.

Bijzonder is het, dat Oranjeborg een eigen 
opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 
heeft en dat hier tientallen medewerkers 
aan hebben deelgenomen en zijn 
afgestudeerd. Hiermee zorgt Oranjeborg 
voor voldoende gekwalificeerde 
medewerkers. Ook interessant is de 
pilot rondom behandeling. Wij zijn zeer 
benieuwd naar de uitkomsten hiervan en 
de evaluatie van het zorgkantoor.
Het cliënttevredenheidsonderzoek 
stemt tot tevredenheid en ook de 
medewerkerstevredenheid is op een 
goed niveau.

De RvC is dit jaar van samenstelling 
veranderd, daar Aliene Haar na de 
wettelijke termijn van tweemaal vier jaar 

de RvC heeft verlaten. Wij zijn haar veel 
dankbaarheid verschuldigd en hebben haar 
dat ook verteld bij haar afscheid. In haar 
plaats is Astrid-Odile de Visser toegetreden 
tot de RvC. Zij is met haar achtergrond in 
de zorg een welkome aanvulling en wij zijn 
blij met haar toetreding.

Wij hebben afscheid genomen van Frank 
Fagel als directeur van Oranjeborg. Frank 
is vanaf het begin samen met Henk 
Stokvis directeur geweest en heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
succes van Oranjeborg. Wij zijn samen 
met Henk in gesprek over de toekomstige 
directiestructuur en zijn ervan overtuigd dat 
er een toekomstbestendige structuur zal 
worden opgetuigd. Wij nemen daar, zoals 
Henk in zijn voorwoord zegt, wel de tijd voor.

Op de agenda van de RvC wordt veel tijd 
ingeruimd voor kwaliteitsonderwerpen. 
Deze onderwerpen worden in de RvC 
aangeboden in rapporten en worden 
door de directie toegelicht. Naast deze 
agendapunten spreken wij eenmaal per 
jaar met de bewonersraad. Wij spreken 
natuurlijk ook regelmatig over de 
financiële situatie van het bedrijf en keuren 
eenmaal per jaar de jaarrekening goed in 
aanwezigheid van de accountant en de 
aandeelhouders.

Wij zijn als RvC zeer tevreden over gehele 

gang van zaken. Natuurlijk zijn er zaken die 
verbetering behoeven, maar dat gebeurt 
na bespreking snel en doeltreffend.

Wij complimenteren de gehele Oranjeborg 
organisatie met de zorg en aandacht voor 
kwaliteit en wij zijn er trots op dat wij daar 
ons steentje aan mogen bijdragen.

Namens de RvC, 
Frans van Kesteren 
Voorzitter Raad van Commissarissen.

Slotverklaring Raad van 
Commissarissen

Onderwerpen op de 
agenda van de RvC

Klachten van medewerkers 
en cliënten

Agressiemeldingen en 
incidenten

Ziekteverzuim

Medewerker- en 
cliënttevredenheid

Opleidingen medewerkers

Handelingsplannen en risico-
inventarisaties

Uit- en doorstroom 

Onvrijwillige Zorg 
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