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Het jaar 2021 ligt alweer even achter ons, maar stond net als in 2020 in het teken van deels anders werken en

goed opletten. Op jezelf en op elkaar. Veel bijeenkomsten en gesprekken vonden digitaal plaats of werden

geannuleerd. De zorg voor onze cliënten ging natuurlijk door, net als het jaar er voor. 

De behoefte om elkaar (weer) te ontmoeten was overal merkbaar. Zo ook bij onze collega’s. 

We hadden gedurende 2021 het beleid om alleen naar kantoor te komen als het echt nodig was. 

We vonden het lastig, ontmoeting is belangrijk, met name voor collega’s die vanuit hun werk vrij solistisch

werken. 

Thuiswerken gaf echter ook voordelen, dat kun je bijvoorbeeld lezen in het verhaald van onze collega Lynn! 

Toch was het ook wel anders dan in 2020, we hebben ons weer beter weten aan te passen aan een situatie waar

we allemaal mee te maken hadden. 

Zo werden digitale hulpverlening voor cliënten en online overleg met samenwerkingspartners in 2021 steeds

meer vanzelfsprekend. We hebben een modus gevonden onze cliënten te kunnen blijven zien, dan wel thuis bij

de cliënt met de nodige voorzorgsmaatregelen dan wel via een beeldbelafspraak. Of al wandelend buiten. 

We hebben een zeer diverse doelgroep waar bij de ene cliënt digitaal hulp geboden kon worden, maar bij het

merendeel van onze cliënten het echt noodzakelijk was dat we thuis kwamen om zodoende adequaat en

slagvaardig te kunnen handelen. Dat kan een wereld van verschil uitmaken. Het blijft met andere woorden altijd

maatwerk. 

 

2022 is grotendeels genormaliseerd. Toch voelen we de nasleep van de afgelopen tijd. We hebben net als veel

andere zorgorganisaties te maken gehad met een hoger ziekteverzuim, met quarantaineperiodes en de steeds

krapper wordende arbeidsmarkt. Dat laatste is op moment van schrijven actueler dan ooit. 

Hoe dan ook, we zijn er trots op dat we er in 2021 in geslaagd zijn als organisatie te groeien en een gezond

financieel resultaat te behalen. Voor een beknopt cijfermatig overzicht verwijzen we naar de infographic 2021 en

voor een gedetailleerdere uitwerking naar de jaarverantwoording op de site van de Rijksoverheid. 

 

Tot slot, in dit verslag geven we een inkijkje in ons werk. We lichten onze beleidsprioriteiten kort toe en geven het

woord aan onze medewerkers, want voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zeggen zoveel meer dan cijfers..

Danielle van den Berg

Rianne van den Berg

Een woord vooraf
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Kernactiviteiten

Ambulante begeleiding specialistisch 

De specialistische ambulant begeleiders van GrandCare bieden hulp aan

bij sociale, opvoedkundige en/of psychische problemen. 

In de thuissituatie van de cliënt, vaak op meerdere leefgebieden met

complexe hulpvragen. 

Onze specialistische ambulant begeleiders stabiliseren en/of de-

escaleren. 

Het komt voor dat er meerdere instanties betrokken zijn. 

In dergelijke situaties kan onze begeleider middels casemanagement de

regie pakken en overzicht in de hulpverlening creëren. 

Een belangrijk doel is toewerken naar meer zelfredzaamheid in

combinatie met het versterken van het eigen netwerk. Specialistische

ambulante begeleiders hebben bij ons een HBO opleidingsniveau.

Ambulante begeleiding regulier 

Onze ambulante begeleiders regulier van GrandCare bieden praktische

(gezins)ondersteuning in de thuissituatie. 

Dat betekent onder meer luisteren naar en adviseren van ouders rondom

opvoedkundige vraagstukken én daarbij zorgen voor een veilige,

stabiele en prettige leefomgeving, voor ouders, kinderen en naasten. 

De ontwikkeling van het kind staat daarbij centraal. Onze ambulant

medewerkers regulier hebben minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding.

Logeerhuis

Het logeerhuis aan de Scherpenkampweg 21 in Nijmegen biedt opvang

voor mensen die een tijdelijke onderbreking (time-out) nodig hebben van

de thuissituatie. Hiervoor hebben we 10 kamers beschikbaar. 

Er is altijd minimaal 1 begeleider aanwezig, dag en nacht. 

Het logeerhuis is voor iedereen toegankelijk, zowel vanuit de WMO als

Jeugdwet. Ook voor cliënten die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. 

Het logeerhuis wordt zoveel mogelijk be- en geleid als een huishouden. 

GrandCare biedt ambulante begeleiding en een Logeerhuis voor cliënten op onze locatie in Nijmegen. 
We onderscheiden ons via een generalistische aanpak en hebben expertise opgebouwd in verschillende
vormen van begeleiding en ondersteuning. 
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Als we een beeld willen geven van de dagelijkse realiteit dan zijn de

verhalen uit de praktijk het meest zeggend en aansprekend. 

Vandaar dat we drie collega’s hebben gevraagd om hun ervaringen te

delen over en met clienten die ze het afgelopen jaar het meest zijn

bijgebleven. 

Anouk, ambulant begeleider.
 
Een casus die er voor mij uitschiet betreft een moeder die zwanger was en onder meer vanwege haar verslaving
verplicht werd opgenomen. Ze is op de moeder-dochter afdeling van het ziekenhuis bevallen. 
Daar hebben we ook de intake gedaan. Dochtertje is bij oma/pleegmoeder gaan wonen. 
Er was spoed bij want moeder wilde haar dochtertje niet meer zien. 
Dit is heel slecht voor de hechting, huid op huid contact en een band creëren zijn in deze fase cruciaal. 

De reden dat moeder haar dochter niet wilde zien was dat ze niet wilde dat haar dochter op de psychiatrische
afdeling trauma zou oplopen. Op de afdeling zijn namelijk veel onvoorspelbare geluiden. 
Behandelaars dachten daar anders over, ‘ze duwt haar dochter weg’. Ik begreep moeder ergens wel, ze dacht juist
aan haar dochter. In het eerste contact ben ik samen met dochter naar moeder toegegaan om mezelf voor te
stellen. 
Ik wilde haar kant van het verhaal horen waarom ze dochter niet meer wilde zien. 
Ze wilde graag onder begeleiding een omgang in het moeder-kind huis en daarna terug naar ziekenhuis. 
Na een gesprek met de betrokken professionals is besloten dat 2 medewerkers van de psychiatrische instelling en
ik de omgang in het moeder-kind huis zouden begeleiden. 

We constateerden na enkele omgangen dat moeder er zenuwachtig van werd. Dat lag aan de te kleine kamers
met te veel aanwezigen. Ik lette scherp op de reactie van moeder en de blik in haar ogen als ik met dochter
binnenkwam. 
De psychiatrisch medewerkers keken naar haar medicatie-inname. Ik vond het belangrijk om na elke omgang een
kleine verbetering te zien. Na een vijftal omgangen zag ik dat moeder blij werd om dochter weer te zien. 
Na de 7e keer vroeg ze uit zichzelf wanneer ze dochter weer kon zien. Dit ervaarde ik als heel positief. 

Met alle betrokken professionals hebben we online een MDO gehouden. De hoofdbehandelaar vroeg of dat ik het
gevoel had dat het mis kon gaan. Moeder is nooit agressief naar mij geweest. 
Ze denkt vaak zwart wit en bij het geven van opvoedtips valt ze soms wel uit, maar onveilig? Nee. Er werd
besloten dat moeder volledig in het moeder-kind huis zou gaan wonen en dat ik alleen de omgang zou gaan doen
waarbij ik iedereen middels observatieverslagen op de hoogte hield. 

Het ging duidelijk de goede kant op. Moeder zette kleine stappen zoals zelf de fles geven.  We maakten een
planning en hebben deze op de deur gehangen. Met daarbij een dagindeling voor de baby. Moeder had daarin
veel structuur nodig. 

In deze casus waren samenwerking met alle betrokkenen en vertrouwen heel belangrijk. Met name vertrouwen in
mijn rol, ik zag immers het meest. In mijn beleving verliep dat soepel. Toch had ik wel eens twijfels. 
Het ging goed, moeder deed de verzorging, de fles en het badje. Maar, wanneer is goed goed genoeg? 
Willen we de perfecte ouder creëren? Moeder kwam van heel ver en wat kan je dan van iemand verwachten? Ze
doet het als moeder nu goed, alleen is dat 24/7 zo en mogen we dat verwachten? 

Ik vond het na verloop van tijd belangrijk om een collega mee te laten kijken. Letterlijk door ook moeder tijdens
de omgang te zien. Zo kon ik met een collega sparren en bevindingen naast elkaar leggen. Nu de omgang veilig
verloopt, gaan we als begeleiding gecontroleerd afbouwen.   
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Lynn, specialistisch ambulant begeleider. 

Een cliënt waar ik nog regelmatig aan terugdenk is een man uit Nijmegen van in de 70. 
Deze cliënt ontving in de Coronaperiode nauwelijks nog bezoek, want hij was te kwetsbaar. 
Mensen uit de flat zag hij niet meer. Samen met meneer heb ik gekeken naar wat hij nog wel kon doen. 
Zo zijn we op zoek gegaan naar vrijwilligers, die overigens zeer schaars waren, hebben we boodschappen gedaan 
en zijn we veel buiten geweest. 

Een mooi initiatief vanuit GrandCare is ‘Bakkie doen’. Dat kwam in deze tijd heel goed van pas. 
Met Bakkie doen krijgt de cliënt een bedrag om, zoals de naam al doet vermoeden, ergens een kop koffie te
drinken. 
Fijn om toch even de deur uit te kunnen gaan en iets te ondernemen. Ik hielp ook mee als de huishoudelijk hulp
niet was komen opdagen en belde met de betreffende organisatie om te zoeken naar een oplossing. 
Meneer deed dat zelf niet. 

Een van de hulpvragen voor meneer was vanwege zijn dieet toezien op een gezonde levensstijl. 
Daarnaast het oppakken van praktische zaken zoals de post openen en zorgen dat ‘de dingen lopen’, oftewel
alles om de cliënt heen regelen en daarbij extra aandacht geven. 
Meneer was niet alleen fysiek kwetsbaar, er waren zorgen over de relatie met familie. 
Dat betekende dat ik ook een rol had in het in zekere zin beschermen van meneer en het signaleren van
onregelmatigheden. 

Inmiddels is meneer overgedragen naar de WLZ en thuiszorg. Daarover heb ik contact gehad met de andere
organisatie. Meneer heeft meer ouderenzorg nodig waarbij georiënteerd wordt op een verzorgingstehuis. 
Bij WLZ is het helaas zo dat er geen sprake is van een overdrachtsfase. Dat maakte het best lastig. 

In de tijd dat ik meneer begeleidde heb ik een speciale band met hem opgebouwd. Hij vond het lastig dat ik
wegging en dat er iemand anders kwam. De laatste keer dat ik meneer sprak was in april 2022. 
Hij krijgt dagelijkse zorg en dat begint nu beter te lopen. Verschil tussen de begeleiding van toen en de hulp nu is
dat ik alles in de gaten hield en overal mee naar toe ging. Dat gebeurt nu minder en dat is voor deze cliënt
jammer. 
De andere organisatie lukt dat niet. Alhoewel niet de meest complexe casus uit mijn caseload is juist deze cliënt
me erg bijgebleven. Mede door het stukje dankbaarheid en de voldoening die ik uit de begeleiding heb gehaald. 

In de Corona periode heb ik veel cliënten via beeldbellen kunnen helpen. Als mensen zich duidelijk kunnen
verwoorden dan is beeldbellen prima. Er zijn echter ook cliënten die je in de thuissituatie moet zien. 
Ambulant werk is immers bij iemand thuis komen en observeren, kijken wat er gaande is, bijsturen en mensen er
eventueel op wijzen hun verantwoordelijkheden te nemen. 

Tot slot. Ik heb vaker dan ooit thuis gewerkt. Je wordt er creatiever en flexibeler van. 
Bijkomend voordeel was dat ik ook eens kon zien wat mijn vriend zoal in zijn werk doet. En andersom.  
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Henny, Groepsbegeleider Logeerhuis

Afgelopen jaar zijn hele diverse clienten bij ons verbleven. 
Een client die ik niet snel zal vergeten is een moeder met haar zoontje van 18 maanden. 
Moeder en zoontje werden via Veilig Thuis en Jeugdbescherming tijdelijk aan ons overgedragen. 
Moeder kon wegens epilepsie en psychische kwetsbaarheid niet goed voor haar zoontje zorgen. 

Onze opdracht was om rust te creëren en vooral moeder te herinneren aan het innemen van haar medicijnen. 
Al snel kreeg moeder een epileptische aanval. Dat had nogal wat impact. 
Voor moeder natuurlijk, maar ook voor ons als team. 

Alhoewel we al het nodige hebben meegemaakt schrik je als je ziet wat er bij een aanval gebeurt. 
We hebben moeder en zoontje geholpen door veel met ze in de omgeving te wandelen, te zorgen voor
dagstructuur, gekeken naar de financiën, voeding en daarnaast moeder voorbereid op een andere permanente
plek. 

We hebben samen met moeder zelfs een bijna compleet nieuwe inboedel bij elkaar gesprokkeld. 

Mooi om daar aan bij te kunnen dragen. 

Gezien de zorgen over moeder en zoontje hebben we veelvuldig contact gehad met het wijkteam en een
ambulante collega van GrandCare. Over de voortgang, maar vooral om voor moeder en zoontje een passende
woonvoorziening te vinden. 

Uiteindelijk is gekozen voor een plek in het moeder-kind huis in de regio. Moeder was daar oprecht blij mee, 
maar ze vond de verandering ook spannend aangezien ze blij was met haar kamer in het logeerhuis. 
Dat zou ze gaan missen. 

Toch vonden zowel moeder als alle betrokkenen in het professionele netwerk van moeder dit de juiste beslissing. 

Ik denk nog wel eens aan haar, ik begreep dat de epilepsie onder controle is en hoop van harte dat moeder en
zoontje het fijn hebben.  
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Het systeem van intern melden van incidenten: de

zogenaamde MIC-MIM. We hebben een werkwijze

doorontwikkeld waarmee we het melden van incidenten

voor onze medewerkers toegankelijker en transparanter

hebben gemaakt. Het ONS cliëntensysteem biedt een

formulier om het incident te melden en de status te volgen.

Direct na een incident wordt dit formulier ingevuld en

kijken we wat van de melding geleerd kan worden.

Medewerker en leidinggevende maken afspraken over

eventuele nazorg of andere ondersteuning. 

We hebben op het gebied van veiligheid reeds in 2020 een

uitgebreide informatiepagina op ons intranet gepubliceerd.

Deze pagina wordt bij nieuwe ontwikkelingen continu ge-

update. Er is meer overzicht gecreëerd in hoe te handelen

bij een incident of calamiteit.  

We houden jaarlijks met de regiomanagers en directie een

veiligheidsoverleg waarin we de informatievoorziening, de

MIC of MIM en eventuele inspectiemeldingen nog eens de

revue laten passeren. Daarnaast houden we onze

richtlijnen/protocollen nog eens tegen het licht. 

In 2021 heeft GrandCare vervolg gegeven aan de verdere

uitwerking van het veiligheidsbeleid voor cliënten en

medewerkers. Wat onze collega's helpt is overzicht van wat, 

waar en in welke situatie in- of extern gemeld moet worden.

 

We volgen de landelijke en regionale eisen van de

toezichthouders en hebben deze in richtlijnen en

meldingsprocedures schematisch weergegeven. 

In 2021 lag de focus op:  

Veiligheid

Belangrijke thema's
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 Zorgvuldige dossiervoering is een belangrijk onderdeel van het

werk van zorg- en hulpverleners. 

Bij de overdracht van medewerker naar medewerker, in de

samenwerking tussen medewerkers en partners én in het geval van

een escalatie in een casus moet de organisatie kunnen terugvallen

op de inhoud en informatie van de dossiers. 

Dat wordt ook van ons verwacht. 

Net als in 2020 hebben we in 2021 vinger aan de pols gehouden

wat betreft de kwaliteit van de dossiers. 

Dat doen we middels dossierchecks en caseloadgesprekken met

onze begeleiders. We zien over de hele linie een stijgende lijn, 

maar we realiseren ons dat we attent moeten blijven op het

structureel borgen van verbeteringen in de dossiervoering. 

Aandachtspunten zijn het formuleren van concrete(re) doelen en

acties in het zorgplan en het waar nodig rapporteren op deze

doelen.

De Kwaliteitsmonitor in ONS geeft signaal af in welke regio of

plaats acties open staan (zoals het zorgplan of de doelen

vernieuwen). 

We willen deze tool beter benutten. 

Eveneens moeten we scherp blijven op wat in een casus precies

nodig is om te rapporteren en wat niet direct noodzakelijk is of iets

toevoegt. 

Zorgvuldige dossiervoering
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In 2021 lag de focus om zichtbaarder te zijn voor onze

samenwerkingspartners en potentiële nieuwe collega's. 

We hebben een marketing en communicatie adviseur aangesteld

en  geïnvesteerd in social media kanalen als Facebook en

LinkedIn.  Sinds kort ook Instagram. 

 

In juli 2021 is de nieuwe GrandCare website gelanceerd waar we

erg trots op zijn. 

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de site waren

'herkenbaarheid, benaderbaar, toegankelijk en laagdrempelig'.

Waarden passend bij onze organisatie. 

Het intranet is als centrale vindplek voor informatie, richtlijnen en

beleid doorontwikkeld.  

Ook onze huisstijl heeft een frisse update gekregen. 

Dit geldt tevens voor onze GrandCare informatieflyer voor

clienten en de visitekaartjes voor de teams. 

Daarnaast heeft ieder team een eigen flyer waarin medewerkers

van de teams zich voorstellen, dit draagt bij aan de zichtbaarheid

voor onze samenwerkingspartners. 

Communicatie en informatievoorziening
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Begeleide omgangen 

Begeleide omgangen (BO) zijn al geruime tijd onderdeel van onze

dienstverlening. 

Duidelijk merkbaar in 2021 was de toename in het aantal

aanmeldingen voor een Begeleide Omgang. Verwijzers weten ons

steeds beter te vinden. 

En met reden, GrandCare medewerkers hebben inmiddels veel

ervaring opgebouwd en zijn flexibel in werktijden. 

Daar vraagt een BO in veel situaties om. 

Ook merkten we tegelijkertijd een toename in complexe casussen. 

We hebben de Begeleide omgang dan ook geprioriteerd teneinde

de dienstverlening op een hoger plan te brengen. 

De doelstellingen waren een algemene werkwijze, de constructie

van een gevalideerde observatielijst en handvatten voor

medewerkers om complexe situaties het hoofd te bieden. 

We zijn eind 2021 begonnen met een dossieronderzoek om te

verifiëren waar onze collega's in een omgang tegen aan lopen en

in hoeverre de dossiervorming aansluit bij wat van verschillende

partijen verwacht wordt. 

De tools en werkwijze zijn in mei 2022 intern gepubliceerd. 
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Ontwikkelingen en perspectief 2022 

We blijven scherp op de borging van de kwaliteit van onze zorg letten. Niet alleen

inhoudelijk middels doorontwikkeling van onze deskundigheid, expertise en diensten, maar

zeker ook op het gebied van zorgvuldige dossiervoering. Het monitoren en toetsen van onze

dossiers heeft een structurele plek gekregen in onze kwaliteitscyclus. 

We werken met een kwaliteitscyclus waarbij we op afgesproken momenten met elkaar de

stand van zaken evalueren en eventueel bijsturen. We gaan extra letten op het rondmaken

van de PDCA cyclus, dat wil zeggen de ‘Act’ en daaraan verbonden de terugkoppeling. Op

organisatie- team- en medewerkersniveau.

Kwaliteitsborging

In 2021 hebben we vanwege de groei de organisatiestructuur anders vormgegeven met een

andere span of control. Het doel is een structuur met voor elke huidige regio een

regiomanager. In drie regio's is dat gerealiseerd. Voor de regio Rivierenland is met de start

van een meewerkend coordinator een compleet nieuw team opgericht. 

We hebben op moment van schrijven in totaal 7 teams met 3 regiomanagers, een manager

Logeerhuis en 3 meewerkend coördinatoren. We verwachten in 2022 en 2023 met name

groei in Rivierenland, Centraal Gelderland en Limburg. De huidige aantallen medewerkers

vindt u in de Infographic. 

We volgen de ontwikkelingen in de regio’s Noord en Midden Limburg Oost op de voet. We

laten ons zien in de regio en nemen deel aan projecten ter bevordering van het zorgaanbod.

We gaan daarnaast in Limburg via hoofd- en onderaannemerschap structurele

samenwerking aan met collega zorgaanbieders. 

Regio's en de teams 

De diverse teams gaan via een marketingplan inzetten op het vergroten van meer

naamsbekendheid. Met name in de regio Rivierenland. 

De informatie- en communicatiemiddelen hebben een update gekregen. Alle uitingen

worden conform de huisstijl opgemaakt. 

We profileren ons meer op social media als LinkedIn. Niet alleen om naamsbekendheid te

genereren ook om inhoudelijk bij te dragen, personeel te werven en de actualiteit te volgen.

We gaan onze interne informatievoorziening stroomlijnen. Dat betekent meer behapbaar

maken, duidelijk aan elkaar linken. 

Informatie en communicatie uitingen
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Ontwikkelingen en perspectief 2022

Nijmegen is in 2021 overgegaan naar Buurtteams Volwassenen en Buurtteams Jeugd en

Gezin. We hebben in het eerste half jaar gemerkt dat de samenwerking met de Buurtteams

goed verloopt. We zijn (weer fysiek) aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, stemmen met de

buurtteammedewerkers af over de cliënten en blijven in contact met het

contractmanagement van de regio. In de tweede helft van 2022 evalueren we met directie

van de Buurtteams. 

We gaan ons als zorgaanbieder inschrijven voor de aanbesteding van Zaltbommel/Maasdriel.

De nieuwe inschrijving voor de aanbesteding Rivierenland is inmiddels afgerond. 

De krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt ons anders naar werving en selectie te kijken. We

organiseren 'speeddates, kijkje in de keuken' om onze groei te realiseren. Uit de eerste

speeddate hebben we 2 medewerkers aangesteld. De volgende staat in het najaar gepland. 

Externe ontwikkeling
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Colofon

Dit jaarverslag 2021 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van GrandCare

Begeleiding B.V. en GrandCare Services B.V. 

Redactie en vormgeving: GrandCare, juli 2022.
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