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2021 was het jaar waarin vitaliteit centraal stond 
en dit jaarverslag is hier een weerslag van. 
De samenstelling van het jaarverslag is tot stand 
gekomen door een coproductie van bewoners, 
verwanten en medewerkers. We hebben 
ons daarbij niet laten weerhouden door de 
beperkingen van enig virus. Dank aan allen  
die zich hebben ingezet!

Kom binnen

Doe mee
Stap in
Loop uit
Kijk terug
Zie nu
Wees hier
Wees thuis
Waar je gaat
Ga met heel je hart       (Confucius)

Ik nodig je uit dit jaarverslag te lezen en je 
bevindingen met ons te delen. Alvast dank 
daarvoor.

Hartelijke groet,
Adrie Kemper

“Het gewone leven, leven!”
Wie wil dat niet en hoe ziet dat er dan uit voor  
jou als bewoner, familie, verwant of begeleider.
De medewerkers van de Klipper Zorg geven 
dagelijks invulling aan het gewone leven en zij 
doen dit in nauwe afstemming met bewoners, 
familie en verwanten. Het is mooi te zien dat hier 
op de drie locaties op diverse manieren vorm aan 
wordt gegeven. Dat heeft vooral te maken met de 
verschillende mensen die er wonen en werken. 
De mensen die er wonen zijn voor een groot deel 
bepalend voor de sfeer en cultuur. Kernwoorden 
die hierbij passen zijn: nabij, professioneel, 
kleurrijk, plezier, stimulerend, welzijn en betrouw-
baar. Dit staat bij ons voor goedschalige zorg.
De Klipper Zorg groeit door en wordt gezien 
in de omgeving van Zutphen. Er melden zich 
veelvuldig mensen die geïnteresseerd zijn in 
onze dienstverlening en graag bij De Klipper 
Zorg willen werken. Organisaties waarmee we 
in contact zijn ervaren de verbinding die we 
voorstaan als helpend. De afstemming met het 
bestuur van onze moederorganisatie ontwikkelt 
zich mede binnen dit beeld. We zijn hier gepast 
trots op. 

Voorwoord
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1 Wie zijn we en wat doen we? 

De Klipper Zorg streeft er naar dat:

  Bewoners zich thuis en veilig voelen binnen de 24 uurs dienstverlening  

  die geleverd wordt.

  Bewoners te maken hebben met bekende gezichten, omdat er sprake is 

  van weinig wisseling in het team.

  Medewerkers betrokken en deskundig zijn.

  Iedere locatie functioneert als een zelfstandige economische 

  en administratieve eenheid.

  Bewoners hun eigen netwerk behouden: in de buurt, stad, regio.

  Bewoners in een kwalitatief goed en ruim appartement wonen, in een

  huiselijke en vertrouwde omgeving.

  Er werk of dagbesteding voor iedereen is.

  Er zowel individuele- als gezamenlijke aandacht voor bewoners is,  

  o.a. door de opzet van persoonsgebonden-en gezamenlijke activiteiten.

Onze visie
De Klipper Zorg is een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt 
24-uurs zorg en ondersteuning, die past bij de manier waarop bewoners hun leven willen leven. 
De Klipper Zorg heeft drie locaties in Zutphen.

De Klipper Zorg is een platte eenvoudige organisatie die hart heeft voor de bewoners en hen 
altijd op de eerste plaats zet. Goed wonen is een belangrijk onderdeel van het leven. 
De woonomgeving en de activiteiten die geboden worden, zijn primair gericht op het creëren van 
een leefomgeving die tegemoetkomt aan de behoefte van de bewoners. Zij moeten zich prettig 
en veilig kunnen voelen. Daarnaast is “gezelligheid” een belangrijk woord.

Vanuit deze basis kan het contact gelegd worden naar de omgeving en de samenleving. 
Dat vinden wij belangrijk en waardevol.

Wonen
Kenmerkend voor het wooninitiatief is dat wonen en zorg gescheiden zijn. De Klipper Zorg huurt 
de appartementencomplexen van woonbedrijf Ieder1 en de bewoners huren het appartement 
van De Klipper Zorg. Wonen en zorg vinden plaats in goede samenwerking tussen 
woonbedrijf ieder1 en De Klipper Zorg. 

We mogen ons verheugen op een grote belangstelling van mensen die over onze dienstverlening 
horen. Na kennismaking en oriëntatie zijn velen enthousiast. Dat is mooi maar heeft ook een 
minder mooie kant nl. dat er een wachtlijst is. We proberen in afstemming met de betrokkenen 
hier een zo helder mogelijke koers in te varen, waarbij we rekening houden met noodzaak, 
wensen en mogelijkheden
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“Zelfvertrouwen krijg je niet door  
vallen te voorkomen, maar juist 
door te leren opstaan na de val”
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De 3 woonlocaties van 
De Klipper Zorg

Troelstralaan
De moederlocatie. Op deze locatie, daterend uit 2013, bieden we ondersteuning aan 
26 bewoners die zelfstandig in hun appartement wonen. Drie bewoners wonen in 
appartementen op de Albardastraat tegenover de Troelstralaan. Er werken 
20 medewerkers in de groepsdiensten en in de individuele begeleiding. De locatie  
ligt centraal gelegen in de volkswoonwijk, het Waterkwartier in Zutphen. 
Er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een winkelcentrum, zwembad en 
sportfaciliteiten. Er is een gezellige activiteitenruimte op de 1e verdieping waar  
de bewoners, die niet naar externe dagbesteding gaan, creatief bezig kunnen zijn.  
De bewoners zijn betrokken bij het inkopen en voorbereiden van de maaltijd door de 
kok. Naast de activiteitenruimte is er op de begane grond een gemeenschappelijke 
woonkamer, keuken, kantoor en slaapwachtruimte. Nabijheid, samenzijn en 
persoonlijke zorg zijn de woorden die passen bij deze locatie.

Leeuwerikstraat
Locatie Leeuwerikstraat ligt aan de noordzijde van het centrum van Zutphen. 
Het is een locatie waar De Klipper Zorg 23 appartementen heeft. In oktober 2019 zijn 
we onze dienstverlening daar gestart. De eerste bewoners zijn 20 jaar geleden op 
deze locatie komen wonen en de samenstelling van de bewoners is divers. Er werken 
14 medewerkers. De Leeuwerikstraat is begin 2020 flink verbouwd. In 2021 is er veel 
energie gestoken in het oppimpen van de locatie. Doel dat bewoners en medewerkers 
op een prettige en plezierige manier kunnen wonen en werken. De Leeuwerikstraat 
heeft een open deur voor mensen die in de omgeving wonen en tegen de beperkingen 
van het leven aanlopen. Er komen daardoor met enige regelmaat mensen uit de buurt 
aanschuiven bij de warme maaltijd om naast het lekkere eten de sfeer en gezelligheid 
te ervaren. In het afgelopen jaar zijn er ook enkele bewoners uitgevlogen. 
Dat was niet uit onvrede maar omdat zij een stap wilden maken naar verdere 
zelfstandigheid. De Klipper Zorg begeleidt ook deze mensen.

’t Reesink
Locatie ‘t Reesink is de jongste loot aan de stam van De Klipper Zorg. 
Het is een appartementencomplex dat in december 2019 nieuw is opgeleverd. 
Het ligt op een steenworp afstand van het treinstation, vlak bij de IJssel. De bewoners 
die er wonen zijn vanuit verschillende woonsituaties naar ’t Reesink verhuisd. 
Hier bieden wij, evenals op de andere locaties, begeleiding en ondersteuning vanuit 
het Klipper Zorg model. Dit model staat voor goedschalige zorg op basis van 
vertrouwen, nabijheid en veiligheid. De omgeving is net als ‘t Reesink nog vol in 
ontwikkeling. Er zijn vele mooie ontwikkelingen op gang gekomen samen met de 
bewoners en de begeleiding. Er wonen 18 bewoners. Er heerst een ondernemende 
sfeer. Deze past mooi bij het gebied waar de locatie zich bevindt. Dit is terug te vinden 
in de vele activiteiten die er individueel maar ook in groepsverband georganiseerd 
worden.

“Er heerst een  
ondernemende sfeer”



Zorgvorm
De Klipper Zorg is een goedschalig wooninitiatief en levert 24-uurs zorg aan mensen met een  
licht verstandelijke beperking, passend bij hun vraag en behoefte. Alle bewoners hebben een 
indicatie voor de toegewezen zorg op basis van een CIZ-indicatie. 

Dagbesteding en koken 
De Klipper Zorg streeft ernaar dat alle bewoners dagbesteding of werk buitenshuis hebben,  
maar dit lukt niet altijd. Daarom is er op alle 3 de locaties een activiteitenruimte voor mensen 
voor wie dit (tijdelijk) niet het geval is. Daarnaast wordt er op locatie door bewoners en een kok 
iedere dag gekookt. Het koken vormt een onderdeel van de dagbesteding en versterkt ook de 
huiselijke sfeer. Dagelijks worden de boodschappen gedaan bij winkels in de buurt. 
In 2021 hebben we aan de Emmerikseweg een pand aangekocht om daar dagbesteding te gaan 
leveren aan de bewoners van de Troelstralaan. De overdracht en ingebruikname zal in 2022 
plaatsvinden. Het pand grenst aan de Troelstralaan. Hierdoor kunnen we op de Troelstralaan  
een tweede woonkamer realiseren.

Vrije tijd
Er worden geregeld activiteiten gepland in de gezamenlijke huiskamers, zoals een 
muziekoptreden, een bingo-avond of een discomiddag. Feestdagen worden op de locaties 
gevierd. In de zomerperiode organiseren we uitstapjes en korte vakanties voor bewoners die  
dit leuk vinden. Verder sluiten we zoveel als mogelijk aan bij activiteiten in de samenleving.
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Organisatievorm en bestuur
Sinds 1 januari 2016 is De Klipper Zorg een 
zelfstandige dochterstichting van Trajectum. 
Het valt daarmee onder de Raad van Bestuur  
en Raad van Toezicht van Trajectum. 
De leidinggevende van De Klipper Zorg 
verantwoordt zich periodiek aan haar bestuur. 
De Klipper Zorg heeft het afgelopen jaar een 
mooie groei doorgemaakt en levert zorg aan 
76 bewoners, waarvan 68 bewoners met 
een Volledig Pakket Thuis-financiering (VPT) 
8 bewoners met WMO-financiering (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en aan  
2 bewoners met een Persoonsgebonden budget 
(PGB). In gesprekken met de RvB van Trajectum 
spreken we over de gemeenschappelijk maar 
ook over de eigenheid van beider organisaties. 
Doel hiervan is elkaar te stimuleren en posities 
te versterken. De administratieve en financiële 
inrichting van de Klipper Zorg is op locatieniveau 
ingericht.

Denk in win-win

Troelstralaan
Leeuwerikstraat

‘t Reesink

Huiskamer
Familieraad

Teamoverleg

Manager
GZ-psychologe

Locatie coördinatoren
Administratief medewerkers

Begeleiding-koks
Individuele begeleiding

LL. Begeleiders en Stagiaires

Bewoners

Klusjesman
Vrijwilligers

KAB

Brijant Cleaning 
Service

RvB en RvT
Trajectum
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Begeleidingsstijl
De begeleiding werkt vanuit de relatie en hanteert het Relationeel Competentie Model (RCM). 
De essentie van het model is om een menswaardig bestaan voor bewoners te creëren, door 
vanuit de menselijke behoeften te werken aan relatie- en competentieopbouw. Bewoners voelen 
zich veiliger, hebben beter contact met mensen in hun omgeving en kunnen daadwerkelijk iets 
betekenen: voor zichzelf, voor de ander, voor de maatschappij.  
Kortom, ze zijn meer mens in de samenleving, in plaats van een bewoner met probleemgedrag. 
Medewerkers krijgen jaarlijks vijf à zes keer training van Dick van de Weerd, medeauteur van  
het boek ‘Relationeel Competentie Model’ met als ondertitel ‘Het gewone leven ervaren’.  
De trainingen sluiten aan bij situaties die zich voordoen op de locaties van De Klipper Zorg. 
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“Wees de reden waarom 

anderen geloven 

in de goedheid van de mens”

“De dingen zijn nooit wat ze zijn . 
Ze zijn wat je ervan maakt”



Er is een forse slag gemaakt in het 
aantal nieuwe medewerkers. Als er een 

match en formatieruimte is nemen we ze 
al in dienst. Op deze manier kon de manier 

van werken volgens het Klipper Zorg 
model goed overgedragen worden.

Governance code 
vastgesteld met RvB en RvT 

van Trajectum.

Sinds juni is onze vernieuwde 
website online. Deze is nu in eigen 

beheer waardoor we sneller en 
goedkoper dingen op de site aan 

kunnen passen. 

Op de Leeuwerikstraat werd de 
woonkamer opgeknapt.

Deelname webinar 
Wet Zorg en Dwang.

Overlijden twee bewoners.

Huwelijk en 
huwelijksjubileum 

bewoners.

Openingsfeest  
‘t Reesink.

Deelname burendag.

Er heeft een 
tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden onder de 

bewoners.  
Hierin gaven de bewoners aan 
dat zij over het algemeen goed 

tevreden waren. 

Herstart RCM-trainingen.

Overeenstemming 
 aankoop dagbesteding  
pand Emmerikseweg.

Op alle locaties zijn ontruimingsoefeningen 
georganiseerd door de firma Achterkamp en er is 
met bewoners en medewerkers geoefend met een 

brandblusser en vlam in de pan. Jaarlijks wordt 
deze oefening herhaald. 

In samenwerking met 
Ambulante Zorg Oost  

zijn we ontmoetingsavonden 
gestart.

In 2021 hebben we een nieuwe 
intranet omgeving gekregen voor  
de medewerkers. Hierop plaatsen 
we onder meer onze protocollen, 

nieuwsberichten en andere informatie 
die organisatie breed van belang is.Her-certificering 

ISO.

Troelstralaan 
tuinfeest.

Realisatie AMBI status.
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“Wees de reden waarom 

anderen geloven 

in de goedheid van de mens”

2 Enkele bijzonderheden in 2021

Meerdere bewoners worden lid  
van een tafeltennis-, 

fietsvereniging  
of fitnessclub.



3 Tevredenheid

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Door goed te luisteren naar de wensen 
van onze bewoners, verwanten en medewerkers, geven we invulling aan alle facetten van het leven. 
De afstemming en samenwerking in de driehoek van bewoners, verwanten en begeleiding is daarin 
belangrijk en van grote waarde.

In het najaar van 2020 is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de bewoners van De Klipper 
Zorg. In dit onderzoek lag de nadruk op de mate waarin bewoners eigen regievoering ervaren in de 
begeleiding die zij ontvangen. Alle locaties scoorden gemiddeld een voldoende tot ruim voldoende. 
Een mooie score wat ons betreft, maar ook voldoende ruimte ter verbetering! Met scholing en 
interne evaluatie (intervisie) zetten wij ons in om deze score te verbeteren. 
In 2022 willen we opnieuw een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij de bewoners.  

Om een beeld van tevredenheid in dit jaarverslag te geven hebben we vragen voorgelegd bij een 
bewoner: Wilco Engelbertink, hij woont aan de Troelstralaan, een verwant: mevrouw Annemarie 
Brekveld, de moeder van Manon, die in een appartement op ‘t Reesink woont en Yusuf Altindag: 
medewerker Leeuwerikstraat. Tevredenheid maakt inzichtelijk waar mensen vinden dat het goed 
en minder goed gaat. Ook laat het zien wat daarbij echt belangrijk is en wat minder. De volgende 
vragen zijn aan bod gekomen:

Hoe ben je bij De Klipper Zorg terechtgekomen?
Ik werkte al bij de Klipper Zorg. Ik heb nagedacht en dacht toen….”Dat is wel wat voor mij!”

Wat vind je van De Klipper Zorg?
Ik vind het leuk hier. Ik kan mijn eigen gang gaan. Dat vind ik prettig.

Annemarie Brekveld 

Moeder van Manon
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Heb je voldoende contact met je huisgenoten? 
Ja, als ik contact wil, zoek ik mensen op. Ook op Klipperwerk, de activiteitenafdeling, daar ontmoet ik 
genoeg mensen. Ook zoeken mensen mij regelmatig op. Als ze bijvoorbeeld een klusje gedaan willen 
hebben.

Waar ben je tevreden over?
De woonplek is fijn. Het appartement is groot genoeg. De winkels zijn in de buurt. Dat is ook handig. 
De begeleiding vind ik over het algemeen prima.

Wat kunnen we verbeteren?
Ik zou nog iets meer tijd willen hebben van de begeleiding. Liefst een uurtje per dag. 
Dat is nu een half uur. 

Wordt er wat gedaan met je vragen?
Ja. Bij sommigen kan ik mijn hele verhaal kwijt. Bij anderen minder. Maar over het algemeen 
Is het wel goed.

Heb je voldoende invloed als bewoner?
Ja, dat vind ik wel. Maar soms duurt het wel even.

Wat zou je nog willen veranderen?
Eigenlijk niets. Ik ben best tevreden zo.

Vertellen mensen jou hoe ze je als bewoner ervaren? 
Zo ja wat vertellen ze? 
Jawel. Toen ik hier kwam, moest iedereen juichen. Dat vond ik mooi. En ze vinden het fijn als ik soms 
een klusje opknap.

Als je een wens zou mogen doen wat zou je dan wensen?
Eigenlijk niks. Ik vind het wel goed zo. Ik ben wel tevreden.
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Yusuf
Medewerkster

Wilco
Bewoner

14

Wilco
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Hoe bent u bij de Klipper Zorg terechtgekomen? 
Manon was ingeschreven bij Zozijn, waar in 2019 een lange wachtlijst was. Via een tip van Zozijn 
zijn we in contact gekomen met De Klipper Zorg. Na een gesprek met Herman Reinders, de vorige 
manager, kon ze vlot worden geplaatst bij de Troelstralaan.

Wat vindt u van De Klipper Zorg?
 

Manon woont nu op ’t Reesink en het is een heerlijke woonomgeving, echt een thuis. Ik had er direct 
een goed gevoel bij: de ruimte, de geborgenheid, het huiselijke. Als Manon happy is, ben ik dat ook.
 

Heeft u contact met andere bewoners en hun familie/verwanten? 
Het meeste contact hebben we met de begeleiding dus niet direct met andere bewoners en 
familieleden.  

Waar bent u tevreden over? 
De medicatie verloopt goed, de persoonlijke begeleiding van Manon is heel prettig en bij telefonisch 
contact krijg je een duidelijk antwoord. De eerlijkheid is fijn, het voelt gewoon goed. Door deze manier 
van begeleiden heb ik het gevoel dat ik Manon steeds beter los kan laten.

Wat kunnen we verbeteren?
Ik ben heel tevreden, maar als er een melding bij het Woonbedrijf gedaan moet worden,  
kan dat nog wat sneller.
 

Wordt er wat gedaan met uw vragen? 
Vragen worden goed een snel beantwoord en er wordt echt naar je geluisterd.  
De dingen die belangrijk zijn worden vlot geregeld.
 

Heeft u voldoende invloed als verwant? 
Ja, zeker. Samen met de begeleiding kom je er goed uit door duidelijke afspraken te maken 
bijvoorbeeld over medicatie. 

Wat zou u nog willen veranderen? 
Ik ben erg tevreden.
 

Vertellen mensen u hoe ze een en ander ervaren. En wat hoort u dan zoal?
 

Dit hoor ik eigenlijk niet en iedereen beleeft het misschien weer anders.

Als u een wens zou mogen doen, wat zou u dan wensen? 
Dat Manon happy is en blijft, dan ben ik als moeder ook gelukkig!

Annemarie Brekveld



Hoe ben je bij De Klipper Zorg terechtgekomen?
 

Drie jaar terug ben ik bij De Klipper Zorg begonnen als tijdelijke invaller. Ik vond het zo leuk met  
de bewoners dat ik gesolliciteerd heb.

Wat vind je van De Klipper Zorg?
De Klipper Zorg is een organisatie die er voor iedereen is met een hulp- en ondersteuningsvraag. 
Het is mooi om te zien dat bewoners hier met een bepaald doel komen en daar stap voor stap naar toe 
werken. De bewoners hier zijn heel erg begripvol en betrokken wat goed te merken is bij bijvoorbeeld 
ziekte of zwangerschap. Dat is momenteel bij mij het geval. Iedere dienst komen er bewoners naar 
mij toe om te vragen hoe het met mijn vrouw gaat en of alles wel goed gaat met de baby in haar buik.    
Het is een prachtig gevoel dat bewoners je hier geven, waardoor het net een familie lijkt.

Heb je voldoende contact met je collega’s?
Het contact met mijn collega’s vind ik super. Ik merk dat collega’s met de tijd veel opener zijn 
geworden, waardoor we elkaar ook beter begrijpen zeker bij belangrijke gebeurtenissen. We proberen 
elkaar te steunen in zowel werk als privé door goed te luisteren en rekening met elkaar te houden. 
De grapjes maken de sfeer nog leuker en gezelliger in het team. Buiten het werk hebben we ook wel 
eens contact door bijvoorbeeld samen wat te drinken. 

Waar ben je tevreden over?
De korte lijnen met het management vind ik persoonlijk heel erg fijn. Als je een vraag hebt of dat er 
snel actie ondernomen moet worden, is de bereikbaarheid bij de Klipper Zorg goed geregeld. 

We hebben een nieuwe vloer en meubels gekregen waardoor De Klipper ook leuker en gezelliger  
is geworden.  

Wat kunnen we verbeteren?
Er kan misschien gekeken worden naar het computersysteem; Microsoft loopt helaas niet altijd 
soepel.

Wordt er wat gedaan met je vragen?
Als ik vragen heb, komen we daar vaak samen uit.

Heb je voldoende invloed als bewoner, verwant of medewerker?
Meestal komen we samen tot ideeën.

Wat zou je nog willen veranderen?
We hebben helaas beperkte ruimte bij de Leeuwerikstraat, maar het zou wel leuk zijn  
als we bijvoorbeeld een mini moestuin zouden hebben. 

Vertellen mensen jou hoe ze je als bewoner, verwant, medewerker ervaren? 
Zo ja, wat vertellen ze?
Ik hoor heel vaak van de bewoners dat ik een rustige en een prettige houding heb. 
Ook hoor ik dat ze mijn humor leuk vinden.
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Yusuf

“Sommige mensen willen dat er iets gebeurt , 
sommige hopen dat het gaat gebeuren en 
anderen zorgen dat het gebeurt”



4 2021: een goed financieel jaar 

Ontwikkelingen in de exploitatie 
De opbrengsten zijn in 2021 gestegen ten opzichte van het vorige jaar als gevolg van een 
toename van de zorgverlening op basis van ‘Volledig pakket thuis’. Dit doet zich met name voor 
op de locatie Leeuwerikstraat. Bewoners krijgen de zorg van De Klipper Zorg, maar dragen zelf 
zorg voor de huur en vaste lasten. De totale stijging van de productie bedraagt ruim € 300.000. 

Ontwikkelingen investeringen
Begin 2022 wordt een nieuwe dagbestedingslocatie in de directe nabijheid van de Troelstralaan 
in gebruik genomen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het dagbestedingsaanbod. 
De bestaande ruimte van de dagbesteding op de Troelstralaan zal gebruikt gaan worden als 
gemeenschappelijke ruimte voor bewoners. Een gedeelte van het resultaat ter grootte van 
afgerond €298.000 is geoormerkt voor de investeringen in het vastgoed en de inrichting hiervan.

Financiële kengetallen
De Klipper Zorg heeft een gezonde solvabiliteitspositie over 2021, 83,1% ten opzichte van 62,6% 
in 2020. Door het behaalde resultaat over 2021 is het eigen vermogen verder gegroeid. 
De investeringen in 2022 (onder andere dagbestedingslocatie) zullen uit eigen middelen worden 
bekostigd. Er is geen sprake van lang vreemd vermogen. De current ratio is toegenomen van 
2,3 in 2020 naar 6,9 ultimo 2021.
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5 De Klipper Zorg van binnenuit gezien

Gemiddelde leeftijd: 42,14 jaar (peildatum 31-12-2021).
De vrouw/man verdeling is 75,4% vrouwen en 24,6% 
mannen. De Klipper Zorg streeft naar een gezonde balans 
tussen mannen en vrouwen. In 2021 zijn 14 medewerkers 
aangenomen met een parttime dienstverband voor het 
koken, individuele begeleiding, dagbesteding, oproepkrachten 
en stagiaires.

In- en uitstroom in 2021 
Aantal medewerkers in dienst getreden:       14
Aantal medewerkers uit dienst getreden:      1 (stagiaire)

Verzuim: 
Het ziekteverzuimcijfer over 2021 bedraagt 3,7%.

Scholing en bijscholing 
In 2021 hebben alle medewerkers scholing gevolgd op zorginhoudelijk gebied, en wel:
 Training Relationeel Competentie Model door Dick van de Weerd.
 Medicatietraining door interne verpleegkundige.
 Bedrijfshulpverlening door de firma Achterkamp.
 Injecteren voor verpleegkundigen door docenten van het Graafschap College.
 Ontruimingsoefening door de firma Achterkamp samen met de bewoners.
 Op individuele basis zijn er inhoudelijke en management scholingen gevolgd.
 BBL medewerkers/stagiaires in het kader van de opleidingen Psychomotore 

      therapie en Maatschappelijke Zorg niveau 4.

De medewerker in 2021
Leeftijdsopbouw

65 jaar en ouder 1

Totaal 69

55 - 64 jaar 22

35 - 44 jaar 11

45 - 54 jaar 8

Leeftijd Aantal

Tot en met 24 jaar 14

25 - 34 jaar 13
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“Verspil je tijd niet met het kloppen op een muur 
als deze niet in een deur verandert”



6 Inspraak, medezeggenschap, 
vertrouwenspersoon, meldingen

Bewoners
 Inspraak en medezeggenschap

In 2021 heeft er op alle locaties elke zes weken een huiskameroverleg plaatsgevonden. 
Bewoners kunnen hier delen wat hen bezighoudt en suggesties doen voor verbeteringen.  
Het overleg wordt georganiseerd door twee medewerkers en hiervan wordt verslag gemaakt. 

	 Cliёntvertrouwenspersoon	en	de	wet	zorg	en	dwang
 Het jaar 2021 was het tweede jaar sinds de WZD van kracht werd. De WZD regelt de 

voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast en eveneens de rechten 
van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig 
of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op 
mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de WZD zijn de rechten van de bewoners die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter 
beschermd. Bewoners en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede 
ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon geeft ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige 
zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar bewoners en verwanten, ondersteunt bij 
een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht.

De coronapandemie beïnvloedde ook dit jaar het leven van bewoners, het werk van mede-
werkers en dat van de CVP WZD. Het vroeg zowel van De Klipper Zorg als zorgaanbieder als 
van de CVP WZD creativiteit en flexibiliteit om de zichtbaarheid ook in tijden van beperkingen 
te vergroten, zodat bewoners, verwanten en ook medewerkers weten van het hoe en het 
waarom van de CVP WZD en de mogelijkheden om daar laagdrempelig een beroep op te 
kunnen doen voor ondersteuning, advies en voorlichting

Christel Brunsveld is sinds juni 2020 de cliëntenvertrouwenspersoon die aan De Klipper Zorg 
is gekoppeld. Zij is werkzaam voor Adviespunt Zorgbelang en is volledig onafhankelijk van  
De Klipper Zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. 
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In de jaarrapportage van de CVP over 2021 wordt het volgende vermeld
 Het jaar 2021 stond in het teken van een verdere kennismaking door aanwezig te zijn bij de 

huiskamer overleggen op alle 3 de locaties. Het maken van deze afspraken voor een bezoek 
aan de locaties gebeurt in overleg met een voor de CVP vast aanspreekpunt, dat werkt 
prettig. Medewerkers en bewoners zijn daardoor op de hoogte van het aankomende bezoek 
waardoor de CVP zich welkom voelde. De huiskameroverleggen worden goed bezocht door 
bewoners waardoor op een laagdrempelige manier kennis is gemaakt met elkaar.

 Voorlichting en signalering zijn belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de 
CVP WZD. Het komende jaar komt de CVP dan ook graag langs in het team en bij de 
familieraad om uitleg te geven over de rol en functie van de CVP. In 2021 is er een interne 
klachtenfunctionaris aangesteld, maar het blijkt nog onvoldoende duidelijk te zijn voor 
bewoners, medewerkers en verwanten. 

 In 2021 werd er door vier cliënten contact opgenomen met de CVP WZD, wat heeft geleid 
tot zes kwesties. Drie kwesties zijn in 2021 afgerond en drie kwesties lopen door in 2022. 
Het grootste deel van de kwesties gaat over onduidelijkheid die cliënten ervaren in de 
communicatie. Cliënten geven aan behoefte te hebben aan meer contact met hun persoonlijk 
begeleider en te willen weten bij wie ze terecht kunnen als de persoonlijk begeleider er niet 
is. Wat in de gesprekken met bewoners naar voren komt, is dat zij het contactmoment met 
hun persoonlijk begeleider als waardevol en ondersteunend ervaren. Enkele kwesties gingen 
over onvrede m.b.t. een medebewoner, hierin bood de CVP een luisterend oor waarna er met 
toestemming van de bewoner contact werd gelegd met een medewerker van de Klipper Zorg 
zodat binnen de organisatie gezocht kon worden naar een passende oplossing. 

      Een keer kwam naar voren dat een cliënt ontevreden was over de begeleidingsstijl en dit 
graag kenbaar wilde maken via een brief. Hierin heeft de CVP ondersteund in het schrijven 
van de brief waarna cliënt zelf verder kon.
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“Een glimlach maakt  
je eigen gezicht mooier”



Taken en bevoegdheden van de extern  
vertrouwenspersoon zijn:
 Preventie: geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande ongewenste omgangsvormen;
 Communicatie: zorgt voor eigen bekendheid door kennismaking met team;
 Opvang: aanspreekpunt voor alle medewerkers die een klacht hebben op het gebied van  

ongewenste omgangsvormen. Zorgt voor een vertrouwelijke, toegankelijke en  
laagdrempelige mogelijkheid tot het melden van ongewenst gedrag;

 Interventie: begeleidt de melder bij te nemen stappen;
 Nazorg: bewaakt dat adequate nazorg verleend wordt en/of verleent zelf nazorg;
 Rapportage: registreert de klachten en de afhandeling daarvan.

Voor 2021 geldt 
Voor effectiviteit van de functie van vertrouwenspersoon 
is een regelmatige (her-)introductie van belang zodat deze 
functionaris gemakkelijk bereikt kan worden. Tevens is een 
introductie bij personeel middels directe communicatie en 
kennismaking aan te bevelen.

Incidenten en calamiteiten
In 2021 is voor alle locaties samen 153 keer een Melding 
Incidenten Bewoners (MIB) ingevuld. 
61 x locatie Troelstralaan 
23 x locatie Het Reesink 
69 x locatie Leeuwerikstraat (waarvan 40 bij 1 bewoner)

Meldingen zijn in de teambesprekingen daaropvolgend 
geëvalueerd. Doel hiervan is de situatie te analyseren en de 
afspraken en de begeleiding waar nodig bij te stellen, 
maar vooral hiervan te leren. Waar liggen kansen, dilemma’s 
en mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. In 
2021 is het digitale MIB-formulier ingevoerd in Carefriend, 
zodat meldingen ook digitaal beschikbaar zijn. 

Inspraak en medezeggenschap
Op elke locatie vindt maandelijks een 
teamoverleg plaats waarbij alle lopende 
zaken en plannen worden doorgenomen met 
de medewerkers. De collega’s kunnen hun 
visie delen en samen kijken we naar de beste 
oplossing passend bij de locatie en haar 
bewoners. Een flink aantal overleggen werd 
digitaal of op 1,5 meter afstand gevoerd. 
Dit om te voorkomen dat het coronavirus 
zich kon verspreiden onder collega’s en 
bewoners.

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie 
De Klipper Zorg heeft een overeenkomst met 
Externe Vertrouwenspersonen.nl,
in de persoon van Chiene Hulst. 
Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker en 
vertrouwenspersoon. Zij kan bij dreigende 
arbeidsconflicten, meldingen en dergelijke 
direct worden ingezet om de verbinding te 
leggen en erger te voorkomen. In 2021 is er 
geen gebruik gemaakt van haar diensten.

Ouders en verwanten
De Klipper Zorg voert een ‘open deur’ beleid voor ouders en verwanten. Per locatie organiseren 
wij 2 keer per jaar een familieraad waar zij opmerkingen en vragen kunnen bespreken.

De familieraad is een adviesgroep, bestaande uit meerdere personen, waaraan zaken worden 
voorgelegd, uitleg wordt gegeven over processen en advies wordt gevraagd over nieuwe 
voornemens. 

In 2021 zijn op alle locaties bijeenkomsten van de Familieraad geweest. Op de Troelstralaan  
en ‘t Reesink twee keer en op de Leeuwerikstraat één keer. 

7 Ouders en verwanten 8 Medewerkers
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9 Focus op 2022 

2021 was het jaar van de vitaliteit. In 2022 is dat ontspanning. Dit sluit aan op gezelligheid, 
een belangrijk woord bij De Klipper Zorg. Ontspanning die aansluit bij de vele activiteiten die 
ondernomen worden, maar ook in de basisvoorwaarden, dat kopje koffie/thee waardoor jij  
je gezien en gehoord voelt. Ons zangkoor gaat van zich laten horen, door het komend jaar  
weer deel te nemen aan “Gluren bij de buren”.
In de afgelopen twee jaar hebben we veel ontwikkeld, maar zijn we ook in de tang gehouden 
door een vervelend virus. Iedereen wil weer “los”. Wat gaan we doen in 2022?

 Het dagbestedingspand bij de Troelstralaan inrichten.
 Gezondheid en vaccinatie van de bewoners blijvend monitoren.
 Openingsfeest organiseren van het dagbestedingspand.
 Herstart trainen van RCM voor alle medewerkers op de drie locaties.
 WZD tijdens huiskameroverleg herhalen.
 RI&E uitvoeren.
 Telefonische bereikbaarheid optimaliseren.
 Deelname aan de Special Olympic Twente (tafeltennis).
 Eenmaal per maand een MTB Clinique voor mensen met een beperking op het ETP-terrein.
 Samenwerking met andere partners om de verbinding met de stad Zutphen te versterken.
 Organiseren van een Klipper bewonersfeest.
 Organiseren van een Klipper personeelsfeest.
 Vormgeven van digitaal contact tussen bewoners en verwanten m.b.v. zorgplan en iPad.
 Kennis en medezeggenschap d.m.v. werk- en ontwikkelgroepen vanuit de locaties.

De bewoners en medewerkers van De Klipper Zorg willen “los” in 2022, met een verdere 
versoepeling en uitbreiding van activiteiten en ontspanning. We worden gezien en gehoord,  
doel is dat we het welzijn blijven verbeteren. Voor de bewoners geldt dat door deelname bij 
activiteiten en in de samenleving. Voor de medewerkers in hun samenwerking met elkaar en 
ontwikkeling als professional. Voor verwanten in hun betrokkenheid en vertaling daarvan in de 
familieraad.

De relatie met RvB van Trajectum is plezierig en betrouwbaar. Er is een wederzijdse stimulans 
in het verbeteren van de dienstverlening. We blijven de eigenheid en zelfstandige status van De 
Klipper Zorg consolideren. De goede relatie en het contact geven vertrouwen in de samenwerking.  

10 Toekomst De Klipper Zorg 

“We vervolgen ons pad  
door er op te lopen”
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Stichting De Klipper Zorg
Troelstralaan 1

7204 LC Zutphen 
T 0575 - 522 217

KvK: 55274900 
info@deklipperzorg.nl
www.deklipperzorg.nl
A.B.J. Kemper (Adrie)


